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Ændringsforslag 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Led 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sin beslutning af 18. juni 
1987 (A2-33/87),

Or. it

Ændringsforslag 2
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sine tidligere beslutninger 
af 27. september 2006 om Tyrkiets 
fremskridt imod tiltrædelse, af 24. oktober 
2007 om forbindelserne mellem EU og 
Tyrkiet, af 21. maj 2008 om statusrapport 
2007 for Tyrkiet, af 12. marts 2009 om 
statusrapport 2008 for Tyrkiet, af 10. 
februar 2010 om statusrapport 2009 for 
Tyrkiet og af 17. februar 2011 om 
statusrapport 2010 for Tyrkiet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger 
af 27. september 2006 om Tyrkiets 
fremskridt imod tiltrædelse, af 24. oktober
2007 om forbindelserne mellem EU og 
Tyrkiet, af 21. maj 2008 om statusrapport 
2007 for Tyrkiet, af 12. marts 2009 om 
statusrapport 2008 for Tyrkiet, og af 10. 
februar 2010 om statusrapport 2009 for 
Tyrkiet, og af 17. februar 2011 om 
statusrapport 2010 for Tyrkiet, af 6. juli 
20051 om kvindernes rolle i Tyrkiet og af 
13. februar 20072 om kvinders rolle i det 
sociale, økonomiske og politiske liv i 
Tyrkiet,
_________________
1 EUT C 157E af 6.7.2006, s.385
2 EUT C 287E af 29.11.2007, s.174

Or. en
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Ændringsforslag 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Led 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sin beslutning af 21. 
september 2010 om handelsmæssige og 
økonomiske forbindelser med Tyrkiet1,
__________________
1 P7_TA (2010)0324.

Or. en

Ændringsforslag 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Forslag til beslutning
Led 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder1,
______________
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s.1.

Or. en

Ændringsforslag 5
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Led 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Ankaratraktaten af 18. 



AM\888692DA.doc 5/287 PE478.719v01-00

DA

oktober 1925 om erstatning til bulgarske 
flygtninge fra det østlige Thrakien for 
konfiskation af deres ejendom under den 
anden Balkankrig i 1913;

Or. bg

Ændringsforslag 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på streng 
konditionalitet og reformvilje;

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger om Tyrkiets 
medlemskab den 3. oktober 2005 efter 
Rådets godkendelse af 
forhandlingsrammerne, og at indledningen 
af disse forhandlinger stadig er
udgangspunktet for en proces med sigte på 
fuldt EU-medlemskab, så snart 
Københavnskriterierne er opfyldt;

Or. en

Ændringsforslag 7
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på streng
konditionalitet og reformvilje;

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en proces baseret 
på konditionalitet og reformvilje;
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Or. en

Ændringsforslag 8
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på streng 
konditionalitet og reformvilje;

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger blev 
betragtet som udgangspunktet for det, der 
siden hen viste sig at være en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på streng 
konditionalitet og reformvilje;

Or. en

Ændringsforslag 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på streng 
konditionalitet og reformvilje;

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på streng 
konditionalitet og reformvilje med sigte på 
tiltrædelse;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på streng 
konditionalitet og reformvilje;

A. der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammerne, og at 
indledningen af disse forhandlinger har 
været udgangspunktet for en langvarig 
proces baseret på streng konditionalitet og 
reformvilje med sigte på tiltrædelse;

Or. en

Ændringsforslag 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

Or. en

Ændringsforslag 12
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt B
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

Or. en

Ændringsforslag 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

Or. en

Ændringsforslag 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
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tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at videreudvikle sine demokratiske 
institutioner;

Or. en

Ændringsforslag 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at videreudvikle sine demokratiske 
institutioner; der henviser til, at EU fortsat 
bør være engageret og proaktivt med 
hensyn til at fremme håndgribelige 
fremskridt i Tyrkiets 
tiltrædelsesforhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
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selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner og retsstaten;

Or. en

Ændringsforslag 17
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
skal opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til at gennemføre moderniseringer 
samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner, retsstaten og 
overholdelsen af menneskerettighederne 
og de grundlæggende frihedsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 18
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at fuldstændig 
overholdelse af alle Københavnskriterierne 
og EU's integrationskapacitet i 
overensstemmelse med konklusionerne 
fra Det Europæiske Råd i december 2006
fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, 
som er et fællesskab baseret på fælles 
værdier, oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle dets medlemsstater;

C. der henviser til, at fuldstændig 
overholdelse af Københavnskriterierne 
fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, 
det samme grundlag som for alle andre 
kandidatlande;
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Or. en

Ændringsforslag 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at fuldstændig 
overholdelse af alle Københavnskriterierne 
og EU's integrationskapacitet i 
overensstemmelse med konklusionerne 
fra Det Europæiske Råd i december 2006
fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, 
som er et fællesskab baseret på fælles 
værdier, oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle dets medlemsstater;

C. der henviser til, at fuldstændig 
overholdelse af alle Københavnskriterierne 
fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, 
som er et fællesskab baseret på fælles 
værdier, oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle dets medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at fuldstændig 
overholdelse af alle Københavnskriterierne 
og EU's integrationskapacitet i 
overensstemmelse med konklusionerne 
fra Det Europæiske Råd i december 2006
fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, 
som er et fællesskab baseret på fælles 
værdier, oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle dets medlemsstater;

C. der henviser til, at fuldstændig 
overholdelse af alle Københavnskriterierne 
fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, 
som er et fællesskab baseret på fælles 
værdier, oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle dets medlemsstater;

Or. en
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Ændringsforslag 21
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C a. der henviser til, at Tyrkiet ikke 
opfylder tiltrædelsesbetingelserne;

Or. nl

Ændringsforslag 22
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C a. der henviser til, at det store antal 
fængslede journalister og de vedvarende 
sager mod journalister, der er kritiske 
over for regeringen, udgør en trussel mod 
pressefriheden i Tyrkiet;

Or. de

Ændringsforslag 23
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C a. der henviser til, at Tyrkiets fortsatte 
resoluthed med hensyn til at bringe 
forhandlingsprocessen videre blev 
bekræftet på ny i det nye 
regeringsprogram, der blev vedtaget efter 
parlamentsvalget i juni 2011;



AM\888692DA.doc 13/287 PE478.719v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 24
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C a. der henviser til, at de 
forhandlingskapitler, for hvilke de 
tekniske forberedelser er afsluttet, snarest 
muligt bør åbnes i overensstemmelse med 
de fastlagte procedurer og 
forhandlingsrammen;

Or. en

Ændringsforslag 25
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt C b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C b. der henviser til, at der er gennemført 
en række betydelige forfatningsmæssige, 
lovgivningsmæssige, institutionelle og 
praktiske reformer i Tyrkiet med sigte på 
yderligere demokratisering; der imidlertid 
henviser til, at en række langvarige 
problemer, især vedrørende retsplejen i 
Tyrkiet, fortsat har alvorlig negativ 
indvirkning på muligheden for at nyde 
godt af menneskerettighederne og 
ytringsfriheden i Tyrkiet og på 
befolkningens opfattelse af retssystemets 
uafhængighed og upartiskhed; der 
henviser til, at der som følge af disse 
problemer er indledt et stort antal sager 
mod journalister, aktivister og 
intellektuelle;
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Or. en

Ændringsforslag 26
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at Kommissionen i sin 
statusrapport 2011 konkluderede, at 
Tyrkiet er et land af stor betydning for 
Den Europæiske Unions sikkerhed og 
velstand, at Tyrkiets bidrag til Den 
Europæiske Union på en række 
afgørende områder vil have fuld virkning, 
hvis tiltrædelsesprocessen er aktiv og 
troværdig, og at det stadig er afgørende, at 
Tyrkiet fortsætter sine reformer 
vedrørende de politiske tiltrædelseskriterier 
med særlig vægt på en yderligere indsats 
for at garantere grundlæggende rettigheder;

D. der henviser til, at Kommissionen i sin 
statusrapport 2011 konkluderede, at 
Tyrkiet skal fortsætte sine reformer 
vedrørende de politiske tiltrædelseskriterier 
med særlig vægt på en yderligere indsats 
for at garantere grundlæggende rettigheder; 

Or. de

Ændringsforslag 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at Kommissionen i sin 
statusrapport 2011 konkluderede, at 
Tyrkiet er et land af stor betydning for Den 
Europæiske Unions sikkerhed og velstand, 
der henviser til, at Kommissionen i sin 
statusrapport 2011 konkluderede, at 
Tyrkiet er et land af stor betydning for Den 
Europæiske Unions sikkerhed og velstand, 
at Tyrkiets bidrag til Den Europæiske 
Union på en række afgørende områder vil 

D. der henviser til, at Kommissionen i sin 
statusrapport 2011 konkluderede, at 
Tyrkiet er et land af stor betydning for Den 
Europæiske Unions sikkerhed og velstand, 
og at det stadig er afgørende, at Tyrkiet 
fortsætter sine reformer vedrørende de 
politiske tiltrædelseskriterier med særlig 
vægt på en yderligere indsats for at 
garantere grundlæggende rettigheder;
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have fuld virkning, hvis 
tiltrædelsesprocessen er aktiv og 
troværdig, og at det stadig er afgørende, at 
Tyrkiet fortsætter sine reformer vedrørende 
de politiske tiltrædelseskriterier med særlig 
vægt på en yderligere indsats for at 
garantere grundlæggende rettigheder; og at 
det stadig er afgørende, at Tyrkiet 
fortsætter sine reformer vedrørende de 
politiske tiltrædelseskriterier med særlig 
vægt på en yderligere indsats for at 
garantere grundlæggende rettigheder;

Or. nl

Ændringsforslag 28
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D a. der henviser til, at de 
forhandlingskapitler, for hvilke de 
tekniske forberedelser er afsluttet, snarest 
muligt bør åbnes i overensstemmelse med 
de fastlagte procedurer og 
forhandlingsrammen;

Or. en

Ændringsforslag 29
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D a. der henviser til, at 
forhandlingskapitler, for hvilke de 
tekniske forberedelser er afsluttet, snarest 
muligt bør åbnes i overensstemmelse med 
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de fastlagte procedurer og 
forhandlingsrammen;

Or. en

Ændringsforslag 30
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D a. der henviser til, at Kommissionen har 
lanceret en fornyet, positiv dagsorden 
mellem EU og Tyrkiet for i fællesskab at 
påvirke fremtiden proaktivt; der henviser 
til, at denne positive dagsorden bygger på 
de faste grundlæggende principper i 
forbindelserne mellem EU og Tyrkiet og 
driver reformprocessen fremad; der 
henviser til, at dette nye initiativ ikke 
erstatter tiltrædelsesforhandlingerne, men 
komplementerer dem med henblik på at 
støtte reformer og udbygge de tyrkiske 
borgeres rettigheder og friheder;

Or. en

Ændringsforslag 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D a. der henviser til, at de 
forhandlingskapitler, for hvilke de 
tekniske forberedelser er afsluttet, snarest 
muligt bør åbnes i overensstemmelse med 
de fastlagte procedurer og 
forhandlingsrammen;
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Or. en

Ændringsforslag 32
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D a. der henviser til, at den tyrkiske 
regering og det tyrkiske retsvæsen 
forholder sig passivt til antisemitiske 
udtalelser i de tyrkiske medier;

Or. nl

Ændringsforslag 33
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D a. der henviser til, at alvorlige 
dysfunktioner i det tyrkiske retssystem, 
såsom retssagernes og 
varetægtsfængslingernes længde, de 
anklagedes mangelfulde adgang til at se 
bevismaterialerne imod dem og 
anklagernes manglende tilbageholdenhed 
med hensyn til at indlede straffesager, 
påvirker ytringsfriheden i landet i negativ 
retning; der henviser til, at over 60 
pressemedarbejdere sidder i fængsel på 
grund af domme eller i afventning af 
retssager og kommende tiltalerejsning, 
der hovedsagelig er baseret på den brede 
definition af terrorisme i antiterrorloven 
og i straffeloven;

Or. en
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Ændringsforslag 34
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol;

E. der henviser til, at Tyrkiet for fjerde år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol fuldt ud, 
og at EU samtidig ikke, i 
overensstemmelse med dets egne 
forpligtelser fra mødet i Rådet 
(almindelige anliggender) den 26. april 
2004, har bragt den isolation, som 
Nordcypern er blevet pålagt, til ende;

Or. en

Ændringsforslag 35
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol;

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol fuldt ud;

Or. en

Ændringsforslag 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt
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Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol;

E. der henviser til, at Tyrkiet fortsat ikke 
har gennemført bestemmelserne i henhold 
til associeringsaftalen mellem EF og 
Tyrkiet og den tilhørende tillægsprotokol 
under henvisning til, at Den Europæiske 
Union ikke har ophævet isolationen af det 
tyrkisk-cypriotiske samfund som lovet i 
konklusionerne fra Rådets samling den 
26. april 2004;

Or. en

Ændringsforslag 37
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol;

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; der henviser til, at 
Den Europæiske Union samtidig ikke har 
ophævet isolationen af det tyrkisk-
cypriotiske samfund i den nordlige del af 
Cypern i overensstemmelse med 
konklusionerne fra samlingen i Rådet 
(almindelige anliggender) den 26. april 
2004;

Or. en

Ændringsforslag 38
Hélène Flautre, Franziska Keller



PE478.719v01-00 20/287 AM\888692DA.doc

DA

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol;

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol, og til, at 
konklusionerne fra samlingen i Rådet den 
26. april 2004 stadig ikke er blevet 
gennemført;

Or. en

Ændringsforslag 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol;

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol; der 
henviser til, at Den Europæiske Union og 
Tyrkiet samtidigt burde gennemføre de 
forpligtelser, der hidrører fra 
tillægsprotokollen og fra konklusionerne 
fra samlingen i Rådet (almindelige 
anliggender) den 26. april 2004, med 
henblik på at komme ud af dødvandet i 
forhandlingerne;

Or. en

Ændringsforslag 40
Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol;

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i 
træk fortsat ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol; der 
henviser til, at Den Europæiske Union og 
Tyrkiet samtidigt burde gennemføre de 
forpligtelser, der hidrører fra 
tillægsprotokollen og fra konklusionerne 
fra samlingen i Rådet den 26. april 2004, 
med henblik på at komme ud af 
dødvandet;

Or. en

Ændringsforslag 41
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer;

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
stridigheder om landegrænser, maritime 
grænser og luftrum med landets 
umiddelbare naboer, der er nødt til at 
udvise tilsvarende vilje til at få løst disse 
spørgsmål;

Or. en
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Ændringsforslag 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer;

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
ikke opfyldte retlige forpligtelser og 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer;

Or. en

Ændringsforslag 43
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer;

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer i overensstemmelse 
med bestemmelserne i FN-charteret og 
folkeretten;

Or. en



AM\888692DA.doc 23/287 PE478.719v01-00

DA

Ændringsforslag 44
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer;

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer, navnlig med Cypern, 
som er en EU-medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 45
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Е. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder, med landets 
umiddelbare naboer;

Е. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten 
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin indsats 
for at finde en løsning på endnu ikke 
afklarede bilaterale spørgsmål, herunder 
grænsestridigheder og de økonomiske 
forpligtelser, der hidrører fra 
internationale traktater, med landets 
umiddelbare naboer;

Or. bg



PE478.719v01-00 24/287 AM\888692DA.doc

DA

Ændringsforslag 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt F a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F a. der henviser til, at det tyrkiske 
samfund i de seneste 27 år har 
gennemlevet en voldelig konflikt mellem 
det kurdiske arbejderparti (PKK) og det 
tyrkiske militær, som har medført anslået 
45 000 dødsfald og fordrevet anslået 1 
million borgere; der henviser til, at begge 
parter indtil nu har været fastlåst i 
konflikten, og at Tyrkiet endnu ikke har 
efterlevet tillægsprotokol nr. 1 og 2 til 
Genèvekonventionen, som giver 
internationale humanitære organisationer 
tilladelse til at operere i konfliktramte 
områder; der henviser til, at der er behov 
for en forsoningsindsats og for at tage fat 
om problemets rødder for at nå frem til en 
løsning af det kurdiske spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at Tyrkiets økonomi er 
tredoblet i løbet af de sidste ti år og er 
vokset med næsten 10 % i det seneste år og 
anses for en af verdens syv største nye 
vækstøkonomier; der henviser til, at 
samhandlen mellem Den Europæiske 
Union og Tyrkiet i 2010 beløb sig til 103 
mia. euro, hvilket gør Tyrkiet til EU's 

G. der henviser til, at Tyrkiets økonomi er 
tredoblet i løbet af de sidste ti år; der 
henviser til, at samhandlen mellem Den 
Europæiske Union og Tyrkiet i 2010 beløb 
sig til 103 mia. euro, hvilket gør Tyrkiet til 
EU's syvendestørste handelspartner og EU 
til Tyrkiets langt største;
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syvendestørste handelspartner og EU til 
Tyrkiets største, mens 80 % af de direkte 
udenlandske investeringer i Tyrkiet 
kommer fra EU; der henviser til, at EU's 
virksomheder har oprettet mere end 
13 000 erhvervsvirksomheder i Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 48
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at Tyrkiets økonomi er 
tredoblet i løbet af de sidste ti år og er 
vokset med næsten 10 % i det seneste år og 
anses for en af verdens syv største nye 
vækstøkonomier; der henviser til, at 
samhandlen mellem Den Europæiske 
Union og Tyrkiet i 2010 beløb sig til 103 
mia. euro, hvilket gør Tyrkiet til EU's 
syvendestørste handelspartner og EU til 
Tyrkiets største, mens 80 % af de direkte 
udenlandske investeringer i Tyrkiet 
kommer fra EU; der henviser til, at EU's 
virksomheder har oprettet mere end 13 000 
erhvervsvirksomheder i Tyrkiet;

G. der henviser til, at Tyrkiets økonomi er 
tredoblet i løbet af de sidste ti år og er 
vokset med næsten 10 % i det seneste år og 
anses for en af de hurtigst voksende 
økonomier i verden og en af verdens syv 
største nye vækstøkonomier; der henviser 
til, at samhandlen mellem Den Europæiske 
Union og Tyrkiet i 2010 beløb sig til 103 
mia. euro, hvilket gør Tyrkiet til EU's 
syvendestørste handelspartner og EU til 
Tyrkiets største, mens 80 % af de direkte 
udenlandske investeringer i Tyrkiet 
kommer fra EU; der henviser til, at EU's 
virksomheder har oprettet mere end 13 000 
erhvervsvirksomheder i Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

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

G a. der henviser til, at Tyrkiets BNP per 
capita stadig er lavt sammenlignet med de 
fleste EU-medlemsstater, navnlig de mere 
konkurrencedygtige; der henviser til, at et 
relativt lavt BNP per capita i et stort 
kandidatland skaber særlige udfordringer 
inden for områderne økonomisk og social 
konvergens med de nuværende EU-
medlemsstater; der henviser til, at Tyrkiet 
har presserende behov for at forbedre sin 
konkurrenceevne i de avancerede 
industrier;

Or. en

Ændringsforslag 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt G b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G b. der henviser til, at 80 % af de direkte 
udenlandske investeringer i Tyrkiet 
kommer fra EU; der henviser til, at EU's 
virksomheder har oprettet mere end 
13 000 erhvervsvirksomheder i Tyrkiet; 
der henviser til, at Tyrkiet og EU begge 
står til at vinde ved fortsat økonomisk 
integration;

Or. en

Ændringsforslag 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt H
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at dialog og 
samarbejde med Tyrkiet om stabilitet og 
demokrati i Mellemøst-området er af 
strategisk betydning; der henviser til, at 
Tyrkiet som solid sekulær statsdannelse 
kan udgøre et vigtigt eksempel for 
demokratiserende arabiske lande under 
færdiggørelsen af deres demokratiske 
transition og socioøkonomiske reformer; 
der henviser til, at en struktureret dialog 
mellem EU og Tyrkiet om koordinationen 
af de respektive udenrigs- og 
naboskabspolitikker vil kunne give 
enestående synergivirkninger;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 52
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær statsdannelse kan udgøre et 
vigtigt eksempel for demokratiserende
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet om koordinationen af de 
respektive udenrigs- og 
naboskabspolitikker vil kunne give 
enestående synergivirkninger;

H. der henviser til, at EU’s samarbejde 
med Tyrkiet om at fremme stabilitet og 
demokrati i Mellemøstområdet er af 
afgørende betydning; der henviser til, at 
Tyrkiet som en sekulær og demokratisk 
stat med en overvejende muslimsk 
befolkning og betydelige religiøse 
mindretal kan udgøre et vigtigt eksempel 
for de arabiske lande, som i øjeblikket er 
ved at gennemføre deres transition til at 
blive virkelige demokratier;

Or. en
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Ændringsforslag 53
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær statsdannelse kan udgøre et 
vigtigt eksempel for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet om koordinationen af de respektive 
udenrigs- og naboskabspolitikker vil kunne 
give enestående synergivirkninger;

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet, demokrati og 
sikkerhed i Mellemøstområdet er af 
strategisk betydning; der henviser til, at 
Tyrkiet som en solid sekulær stat kan 
udgøre et vigtigt eksempel for demokratisk
transition i den muslimske verden; der 
henviser til, at en struktureret dialog 
mellem EU og Tyrkiet om koordinationen 
af de respektive udenrigs- og 
naboskabspolitikker vil kunne give 
enestående synergivirkninger, navnlig til 
støtte for demokratisering og 
socioøkonomiske reformer i hele 
Middelhavsområdet og i Mellemøsten 
generelt, herunder de udfordringer Iran 
frembyder;

Or. en

Ændringsforslag 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær statsdannelse kan udgøre et 
vigtigt eksempel for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøstområdet er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
en solid sekulær stat, forudsat at den 
omgående reformeres og tilpasses EU på 
alle områder, inklusive 
udenrigspolitikken, kan udgøre et vigtigt 
eksempel for demokratiserende arabiske 
lande under færdiggørelsen af deres 
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Tyrkiet om koordinationen af de respektive 
udenrigs- og naboskabspolitikker vil kunne 
give enestående synergivirkninger;

demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet for gradvist at tilpasse Tyrkiets 
politikker til EU’s vil kunne give 
synergivirkninger til gavn for begge 
parter;

Or. en

Ændringsforslag 55
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær statsdannelse kan udgøre et 
vigtigt eksempel for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet om koordinationen af de 
respektive udenrigs- og 
naboskabspolitikker vil kunne give 
enestående synergivirkninger;

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området kan være af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær statsdannelse kan udgøre et 
vigtigt eksempel for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at den tyrkiske premierminister, 
Erdogan, har opfordret til oprettelse af en 
tyrkisk-arabisk union; 

Or. nl

Ændringsforslag 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt H
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær statsdannelse kan udgøre et 
vigtigt eksempel for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet om koordinationen af de respektive 
udenrigs- og naboskabspolitikker vil kunne 
give enestående synergivirkninger;

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøstområdet er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
en solid sekulær stat, forudsat at Tyrkiet 
selv respekterer de grundlæggende 
frihedsrettigheder fuldt ud, kan være en 
værdifuld partner for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet om koordinationen af de respektive 
udenrigs- og naboskabspolitikker vil kunne 
give enestående synergivirkninger;

Or. en

Ændringsforslag 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær statsdannelse kan udgøre et 
vigtigt eksempel for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet om koordinationen af de respektive 
udenrigs- og naboskabspolitikker vil kunne 
give enestående synergivirkninger;

H. der henviser til, at dialog og samarbejde 
med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøstområdet er af strategisk 
betydning; der henviser til, at Tyrkiet som 
solid sekulær stat kan være en 
inspirationskilde for demokratiserende 
arabiske lande under færdiggørelsen af 
deres demokratiske transition og 
socioøkonomiske reformer; der henviser 
til, at en struktureret dialog mellem EU og 
Tyrkiet om koordinationen af de respektive 
udenrigs- og naboskabspolitikker vil kunne 
give enestående synergivirkninger;

Or. en
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Ændringsforslag 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
fortsat er et af EU's højest prioriterede 
energiforsyningsprojekter; der henviser 
til, at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. 
oktober 2011 indgik en aftale om transit 
af gas fra Aserbajdsjan gennem tyrkisk 
område, hvilket vil åbne den sydlige 
gaskorridor samt øge gasforsyningerne til 
Nabucco-rørledningen og den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), hvorved EU's 
energiforsyningssikkerhed øges;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
fortsat er et af EU's højest prioriterede
energiforsyningsprojekter; der henviser til, 
at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. oktober 

I. der henviser til, at Tyrkiet er en central 
partner for EU som transitland for olie-
og gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
er et af EU's vigtigste
energiforsyningsprojekter, men at EU også 
er nødt til at overveje alternativer som 
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2011 indgik en aftale om transit af gas fra 
Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor 
samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den fremtidige ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
hvorved EU's energiforsyningssikkerhed 
øges;

f.eks. South Stream-rørledningen; der 
henviser til, at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 
25. oktober 2011 indgik en aftale om 
transit af gas fra Aserbajdsjan gennem 
tyrkisk område, hvilket vil åbne den 
sydlige gaskorridor samt muligvis øge 
gasforsyningerne til Nabucco-rørledningen 
og den fremtidige ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), hvorved EU's 
energiforsyningssikkerhed øges;

Or. de

Ændringsforslag 60
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen
fortsat er et af EU's højest prioriterede 
energiforsyningsprojekter; der henviser til, 
at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. oktober 
2011 indgik en aftale om transit af gas fra 
Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor 
samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den fremtidige ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
hvorved EU's energiforsyningssikkerhed 
øges;

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
en vigtig energikorridor for EU's olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at den planlagte Nabucco-
rørledning fortsat er et af EU's højest 
prioriterede energiforsyningsprojekter; der 
henviser til, at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 
25. oktober 2011 indgik en aftale om 
transit af aserbajdsjansk gas gennem 
tyrkisk område, hvilket vil åbne den 
sydlige gaskorridor samt øge 
gasforsyningerne til den planlagte 
Nabucco-rørledning og den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), hvorved EU's 
energiforsyningssikkerhed øges;

Or. en
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Ændringsforslag 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
fortsat er et af EU's højest prioriterede 
energiforsyningsprojekter; der henviser til, 
at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. oktober 
2011 indgik en aftale om transit af gas fra 
Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor 
samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den fremtidige ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
hvorved EU's energiforsyningssikkerhed 
øges;

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie og 
naturgas; der henviser til, at Nabucco-
rørledningen fortsat er et af EU's højest 
prioriterede energiforsyningsprojekter; der 
henviser til, at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 
25. oktober 2011 indgik en aftale om 
transit af gas fra Aserbajdsjan gennem 
tyrkisk område, hvilket vil åbne den 
sydlige gaskorridor samt øge 
gasforsyningerne til Nabucco-rørledningen 
og den fremtidige ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), hvorved EU's 
energiforsyningssikkerhed øges;

Or. en

Ændringsforslag 62
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
fortsat er et af EU's højest prioriterede 
energiforsyningsprojekter; der henviser til, 
at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. oktober 

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
fortsat er et af EU's højest prioriterede 
energiforsyningsprojekter; der henviser til, 
at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. oktober 
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2011 indgik en aftale om transit af gas fra 
Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor 
samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den fremtidige ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
hvorved EU's energiforsyningssikkerhed 
øges;

2011 indgik en aftale om transit af gas fra 
Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor 
samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den planlagte ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
hvorved EU's energiforsyningssikkerhed 
øges;

Or. en

Ændringsforslag 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
fortsat er et af EU's højest prioriterede 
energiforsyningsprojekter; der henviser til, 
at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. oktober 
2011 indgik en aftale om transit af gas fra 
Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor 
samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den fremtidige ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
hvorved EU's energiforsyningssikkerhed 
øges;

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på 
Irak og dets voksende marked for råolie; 
der henviser til, at Nabucco-rørledningen 
fortsat er et af EU's højest prioriterede 
energiforsyningsprojekter; der henviser til, 
at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. oktober 
2011 indgik en aftale om transit af gas fra 
Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor 
samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den fremtidige ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
hvorved EU's energiforsyningssikkerhed 
øges, og til, at Tyrkiet har et væsentligt 
potentiale for vedvarende energi fra dets 
betydelige sol-, vind- og geotermiske 
ressourcer;

Or. en
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Ændringsforslag 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt I a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I a. der henviser til, at varig fred, stabilitet 
og velstand på Balkan er strategisk vigtigt 
for både EU og Tyrkiet; der henviser til, 
at Tyrkiet i kraft af dets enestående rige 
historie og kulturarv og dets særlige 
forbindelser med landene på Balkan er en 
afgørende aktør i regionen;

Or. en

Ændringsforslag 65
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt I a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I a. der henviser til, at antallet af klager til 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol stiger for 
femte år i træk; der henviser til, at der i 
praksis ikke er gjort tilstrækkelige 
fremskridt på 
menneskerettighedsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets økonomiske 
potentiale og vækstpotentiale samt landets 
vigtige rolle for 
energiforsyningssikkerheden; 
understreger, at denne gensidige 
afhængighed suppleres af værdien af 
potentielle synergivirkninger mellem EU's 
og Tyrkiets udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og naboskabspolitik med fordele og øget 
indflydelse for begge parter; er imidlertid 
af den opfattelse, at denne gensidige 
afhængighed kun kan give positive 
resultater, hvis den sættes ind i en samlet 
ramme for gensidig forpligtelse, strategisk 
dialog, resultater i reformprocessen og 
gennemførelse af reformer, Tyrkiets gode 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater og et solidt samarbejde;

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets vigtige rolle 
for energiforsyningssikkerheden; opfordrer 
Kommissionen til at tage Tyrkiets
betænkeligheder angående 
gennemførelsen af reglerne vedrørende 
toldunionen alvorligt;

Or. en

Ændringsforslag 67
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger den gensidige 
afhængighed mellem EU og EU-
medlemsstaterne og Tyrkiet; anerkender 
Tyrkiets økonomiske potentiale og 
vækstpotentiale samt landets vigtige rolle
for energiforsyningssikkerheden;
understreger, at denne gensidige 
afhængighed suppleres af værdien af 
potentielle synergivirkninger mellem EU's 
og Tyrkiets udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og naboskabspolitik med fordele og øget 
indflydelse for begge parter; er imidlertid 

1. understreger de nære fælles interesser
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet, og anerkender Tyrkiets 
økonomiske potentiale og dets strategiske 
betydning, ikke mindst hvad angår
energiforsyningssikkerheden; anerkender 
Tyrkiets aktive udenrigspolitik og værdien 
af de potentielle synergivirkninger heraf 
for EU og dets medlemsstater med fordele 
og øget indflydelse for begge parter; er 
imidlertid af den opfattelse, at denne 
gensidige afhængighed har større 
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af den opfattelse, at denne gensidige 
afhængighed kun kan give positive 
resultater, hvis den sættes ind i en samlet 
ramme for gensidig forpligtelse, strategisk 
dialog, resultater i reformprocessen og
gennemførelse af reformer, Tyrkiets gode 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater og et solidt samarbejde;

sandsynlighed for at give positive 
resultater, når den sættes ind i en samlet 
ramme for gensidig forpligtelse, strategisk 
dialog, gennemførelse af reformer og en 
aktiv og gensidig forbedring af de gode 
forbindelser mellem de tilstødende EU-
medlemsstater og Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 68
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets økonomiske 
potentiale og vækstpotentiale samt landets 
vigtige rolle for 
energiforsyningssikkerheden; understreger, 
at denne gensidige afhængighed suppleres 
af værdien af potentielle synergivirkninger 
mellem EU's og Tyrkiets udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og naboskabspolitik med 
fordele og øget indflydelse for begge 
parter; er imidlertid af den opfattelse, at 
denne gensidige afhængighed kun kan give 
positive resultater, hvis den sættes ind i en 
samlet ramme for gensidig forpligtelse, 
strategisk dialog, resultater i 
reformprocessen og gennemførelse af 
reformer, Tyrkiets gode forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater og et solidt 
samarbejde;

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets økonomiske 
potentiale og vækstpotentiale samt landets 
vigtige rolle for den regionale stabilitet og 
for energiforsyningssikkerheden i Europa; 
understreger, at denne gensidige 
afhængighed suppleres af værdien af 
potentielle synergivirkninger mellem EU's 
og Tyrkiets udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og naboskabspolitik med fordele og øget 
indflydelse for begge parter; er imidlertid 
af den opfattelse, at denne gensidige 
afhængighed kun kan give positive 
resultater, hvis den sættes ind i en samlet 
ramme for gensidig forpligtelse, strategisk 
dialog og effektivt samarbejde, resultater i 
gennemførelsen af interne reformer og 
Tyrkiets gode forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz
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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets økonomiske 
potentiale og vækstpotentiale samt landets 
vigtige rolle for 
energiforsyningssikkerheden; understreger, 
at denne gensidige afhængighed suppleres 
af værdien af potentielle synergivirkninger 
mellem EU's og Tyrkiets udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og naboskabspolitik med 
fordele og øget indflydelse for begge 
parter; er imidlertid af den opfattelse, at 
denne gensidige afhængighed kun kan give 
positive resultater, hvis den sættes ind i en 
samlet ramme for gensidig forpligtelse, 
strategisk dialog, resultater i 
reformprocessen og gennemførelse af 
reformer, Tyrkiets gode forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater og et solidt 
samarbejde;

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets økonomiske 
potentiale og vækstpotentiale samt landets 
vigtige rolle for 
energiforsyningssikkerheden; understreger, 
at denne gensidige afhængighed suppleres 
af værdien af potentielle synergivirkninger 
mellem EU's og Tyrkiets udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og naboskabspolitik med 
fordele og øget indflydelse for begge 
parter; er imidlertid af den opfattelse, at 
denne gensidige afhængighed kun kan give 
positive resultater, hvis den sættes ind i en 
samlet ramme for gensidig forpligtelse, 
respekt for EU’s værdier og principper, 
strategisk dialog, resultater i 
reformprocessen og gennemførelse af 
reformer, Tyrkiets gode forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater og et solidt 
samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets økonomiske 
potentiale og vækstpotentiale samt landets 
vigtige rolle for 
energiforsyningssikkerheden; understreger, 
at denne gensidige afhængighed suppleres 
af værdien af potentielle synergivirkninger 

1. understreger den gensidige afhængighed 
mellem EU og EU-medlemsstaterne og 
Tyrkiet; anerkender Tyrkiets økonomiske 
potentiale og vækstpotentiale samt landets 
vigtige rolle for 
energiforsyningssikkerheden; understreger, 
at denne gensidige afhængighed suppleres 
af værdien af potentielle synergivirkninger 
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mellem EU's og Tyrkiets udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og naboskabspolitik med 
fordele og øget indflydelse for begge 
parter; er imidlertid af den opfattelse, at 
denne gensidige afhængighed kun kan give 
positive resultater, hvis den sættes ind i en 
samlet ramme for gensidig forpligtelse, 
strategisk dialog, resultater i 
reformprocessen og gennemførelse af 
reformer, Tyrkiets gode forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater og et solidt 
samarbejde;

mellem EU's og Tyrkiets udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og naboskabspolitik med 
fordele og øget indflydelse for begge 
parter; er imidlertid af den opfattelse, at 
denne gensidige afhængighed kun kan give 
positive resultater, hvis den sættes ind i en 
samlet ramme for gensidig forpligtelse, 
strategisk dialog, resultater i 
reformprocessen og gennemførelse af 
reformer, Tyrkiets gode forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater og et solidt 
samarbejde; er imidlertid også bekymret 
over de negative miljømæssige, 
arkæologiske og sociale konsekvenser af 
den tyrkiske tilgang til økonomisk vækst; 
opfordrer den tyrkiske regering til at 
bevare denne arkæologiske og 
miljømæssige arv ved at prioritere mindre, 
miljømæssigt og socialt bæredygtige 
projekter; opfordrer EU's institutioner og 
medlemsstater til i fuldt omfang at gøre 
brug af alle EU's udvidelsespolitiske
instrumenter for kandidatlande til dette 
formål;

Or. en

Ændringsforslag 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1 a. understreger, at toldunionen mellem 
EU og Tyrkiet har gjort det muligt for 
Tyrkiet at opnå en høj grad af tilpasning 
på området fri bevægelighed for varer og 
fortsat sætter skub i den bilaterale handel 
mellem EU og Tyrkiet, som løb op i 103 
mio. EUR i 2010; bemærker imidlertid, at 
Tyrkiet ikke gennemfører toldunionen 
fuldt ud og fastholder lovgivning, som 
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krænker landets forpligtelser til fjerne 
tekniske handelshindringer, såsom 
importlicenser, begrænsninger på import 
af varer fra tredjelande, som frit kan 
omsættes i EU, statsstøtte, håndhævelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, krav til 
registrering af nye lægemidler og 
diskriminerende afgiftsmæssig 
behandling; understreger, at den nye 
lovgivningsmæssige ramme for 
markedsføring af varer og princippet om 
gensidig anerkendelse endnu mangler at 
blive gennemført i den tyrkiske retsorden;

Or. en

Ændringsforslag 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1 a. understreger, at begge parter aktivt 
bør søge at udvikle synergier mellem EU's 
og Tyrkiets udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og naboskabspolitik med fordele og øget 
indflydelse for begge parter; er imidlertid 
af den opfattelse, at denne gensidige 
afhængighed kun kan give positive 
resultater, hvis den sættes ind i en samlet 
ramme for gensidig forpligtelse, strategisk 
dialog, resultater i reformprocessen og 
med hensyn til gennemførelsen af de 
påkrævede reformer, Tyrkiets gode 
forbindelser med de tilstødende EU-
medlemsstater og et solidt samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 73
Raimon Obiols
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Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1 a. bifalder og udtrykker sin støtte til 
Kommissionens udvikling af en fornyet, 
positiv dagsorden for forbindelserne 
mellem EU og Tyrkiet, som – hvis den 
efterleves – vil medføre håndgribelige 
fordele og vil gøre det muligt for EU 
stadig at være fikspunktet for fortsatte 
reformer i Tyrkiet og rykke Tyrkiet 
nærmere på at opfylde de nødvendige 
kriterier for tiltrædelse af EU; mener, at 
der bør gøres en fornyet indsats for at få 
skabt betingelserne for åbningen af nye 
kapitler;

Or. en

Ændringsforslag 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Forslag til beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1 b. noterer sig de bekymringer, som det 
tyrkiske erhvervsliv har givet udtryk for, 
vedrørende de eksisterende visumkrav, der 
er gældende for tyrkiske statsborgere, og 
de transportkontingenter, der gælder for 
tyrkiske lastbiler, samt de unilaterale 
forpligtelser, der i henhold til toldunionen 
opstår for Tyrkiet, i dets 
handelsforbindelser med tredjelande som 
følge af de frihandelsaftaler, der er 
undertegnet mellem EU og disse lande;

Or. en



PE478.719v01-00 42/287 AM\888692DA.doc

DA

Ændringsforslag 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1 b. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
kandidatland, som ikke har 
visumliberalisering; understreger 
vigtigheden af at lette adgangen til EU for 
forretningsfolk, akademikere, studerende 
og repræsentanter for civilsamfundet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette nye 
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
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for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Forslag til beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1 c. beklager dybt, at Tyrkiet fortsat ikke 
har gennemført tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
fuldt ud; opfordrer den tyrkiske regering 
til at gennemføre den fuldt ud, snarest 
muligt og på en ikke-diskriminerende 
måde; opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
at fjerne alle tilbageværende 
begrænsninger på den frie bevægelighed 
af varer, herunder på transportmidler 
hjemmehørende på Cypern, og til at 
gennemføre toldunionen fuldt ud med 
henblik på at overvinde det aktuelle 
dødvande i landets 
tiltrædelsesforhandlinger med EU i de 
pågældende kapitler;

Or. en

Ændringsforslag 77
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. støtter fuldt ud Kommissionen i dennes 
arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet, som er baseret på mere 
intensive kontakter vedrørende interne 
reformer, en tættere tilpasning til EU-
lovgivningen for at sikre hurtigere 
fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne, 
bedre handelsforbindelser og økonomiske 
forbindelser, herunder muligvis en 
modernisering af toldunionen, så den 
omfatter offentlige indkøb og 
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tjenesteydelser, mere fleksible visumkrav 
for at sætte skub i erhvervs- og 
uddannelseskontakter på tværs af 
grænserne og en styrket dialog om 
udenrigspolitik mellem EU og Tyrkiet på 
højt niveau; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
nye kapitler, navnlig bør kapitlerne om 
retlige og indre anliggender (kapitel 23 og 
24), konkurrence (kapitel 8) og energi 
(kapitel 15) gives prioritet; insisterer på, at 
Tyrkiets forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
forbedring af forhandlinger og dialog;

Or. en

Ændringsforslag 78
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning 
af kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. erkender, at fremskridtene i 
tiltrædelsesprocessen fortsat er skuffende, 
støtter Kommissionens initiativ om "en 
fornyet dagsorden for forbindelserne 
mellem EU og Tyrkiet" og understreger 
behovet for en aktiv og fornyet indsats for 
at få åbnet kapitler;

Or. en

Ændringsforslag 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 2



AM\888692DA.doc 45/287 PE478.719v01-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning 
af kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille den positive 
dagsorden, der skal tilføre forbindelserne 
mellem EU og Tyrkiet en ny dynamik; 
mener, at der på ny bør gøres en særlig 
indsats for at få skabt grundlag for en 
åbning af kapitler inden for områderne 
retlige anliggender og grundlæggende 
rettigheder, som kan give begge parter 
håndgribelige resultater og fordele; 
insisterer på, at Tyrkiets forbindelser til 
dets naboer udgør en hjørnesten i 
skabelsen af et nært og holdbart forhold 
til EU;

Or. en

Ændringsforslag 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning 
af kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en positiv
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet som godkendt af Rådet i dets 
konklusioner af 5. december 2011; 
insisterer på, at Tyrkiets forbindelser til 
alle de tilstødende EU-medlemsstater 
udgør en hjørnesten for forbedring af 
forhandlinger og dialog;

Or. en

Ændringsforslag 81
Dimitar Stoyanov
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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning 
af kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

Or. bg

Ændringsforslag 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet, som dækker en bred vifte af 
områder af fælles interesse, herunder 
bl.a. politiske reformer, udenrigspolitisk
dialog, energi, handel, visa, mobilitet og 
migration samt bekæmpelsen af 
terrorisme; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
forbedring af forhandlinger og dialog;

Or. en

Ændringsforslag 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet, som fokuserer på at forbedre 
visumordningen for tyrkiske statsborgere 
på en måde, der svarer til andre 
kandidatlandes statsborgere, og sikrer, at 
toldunionen fungerer mere effektivt, ved 
at tage fat på aktuelle 
handelsirritationsmomenter og på 
Tyrkiets betænkeligheder vedrørende de 
frihandelsaftaler, som EU indgår med 
tredjelande; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for en 
forbedring af forhandlinger og dialog;

Or. en

Ændringsforslag 84
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, idet der erindres om 
Rådets afgørelser af 11. december 2006 
om åbning og lukning af kapitler, at der 
på ny bør sættes ind for at få skabt 
grundlag for en åbning af kapitler; 
insisterer på, at Tyrkiets forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater udgør en 
hjørnesten for en forbedring af 
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forhandlinger og dialog;

Or. en

Ændringsforslag 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler;

Or. en

Ændringsforslag 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning 
af kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater en hjørnesten for
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at Tyrkiet bør gøre en 
ny og større indsats for at skabe grundlag 
for en åbning af kapitler; insisterer på, at 
Tyrkiets forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør et vigtigt bidrag til
revisionen af forhandlinger og dialog;

Or. de
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Ændringsforslag 87
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at forbindelserne 
mellem Tyrkiet og dets tilstødende EU-
medlemsstater er vigtige for en forbedring
af forhandlinger og dialog;

Or. en

Ændringsforslag 88
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for en 
forbedring af forhandlinger og dialog, dvs. 
den fuldstændige gennemførelse af 
Ankaraprotokollen;

Or. en
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Ændringsforslag 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en fornyet
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for 
revisionen af forhandlinger og dialog;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i 
dennes arbejde med at opstille en positiv
dagsorden for forbindelserne mellem EU 
og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes 
ind for at få skabt grundlag for en åbning af 
kapitler; insisterer på, at Tyrkiets 
forbindelser til de tilstødende EU-
medlemsstater udgør en hjørnesten for en 
forbedring af forhandlinger og dialog;

Or. en

Ændringsforslag 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2 a. bemærker, at der – skønt der er 
opnået begrænsede fremskridt med 
hensyn til produktsikkerhedsmæssige 
spørgsmål, såsom etableringen af et 
markedsovervågnings- og 
produktsikkerhedsvurderingsnævn, der 
samler de relevante 
markedsovervågningsmyndigheder –
stadig allokeres utilstrækkelige 
økonomiske og menneskelige ressourcer 
til markedsovervågningsaktiviteter; 
bemærker, at antallet af trufne 
foranstaltninger fortsat er lavt, mens 
revisionen af den overordnede 
produktsikkerhedslovgivning fortsat ikke 
er afsluttet;
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Or. en

Ændringsforslag 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Forslag til beslutning
Punkt 2 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2 b. understreger, at de eksisterende 
mekanismer for dialog mellem regering 
og civilsamfund ikke anvendes effektivt, 
og at forbruger-ngo’ernes deltagelse i 
aktiviteter i forbindelse med politisk 
beslutningstagning og lovgivning fortsat 
er lav; opfordrer den tyrkiske regering til 
fuldt ud at inddrage 
forbrugerorganisationerne i den 
lovgivningsmæssige og politiske 
høringsproces og træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at støtte og styrke 
forbrugerbevægelsen; opfordrer 
forbrugerorganisationerne til at 
samarbejde for at blive mere 
repræsentative, eventuelt gennem 
oprettelsen af en sammenslutning af 
forbrugerorganisationer;

Or. en

Ændringsforslag 92
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 

3. komplimenterer Tyrkiet for dets frie og 
retfærdige parlamentsvalg i juni 2011, 
som internationale observatører har 



PE478.719v01-00 52/287 AM\888692DA.doc

DA

valgdeltagelsen var høj, og som af
internationale observatører rostes for at 
være demokratiske, pluralistiske og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger 
vigtigheden af en reform af valgloven med 
fjernelse af spærregrænsen på 10 % for
repræsentation i parlamentet, hvilket er 
den højeste spærregrænse blandt 
Europarådets medlemslande og ikke 
afspejler det tyrkiske samfunds 
mangfoldighed;

beskrevet som ”demokratisk, pluralistisk
og udtryk for et levende civilsamfund”; 
understreger vigtigheden af at reformere 
den tyrkiske valglov og foreslår, at Tyrkiet 
overvejer at sænke den nuværende 
spærregrænse på 10 %, som kræves for, at 
et parti kan blive repræsenteret i 
parlamentet;

Or. en

Ændringsforslag 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratiske, pluralistiske og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger
vigtigheden af en reform af valgloven med 
fjernelse af spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den 
højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed;

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være frie og retfærdige; understreger 
endnu en gang, at Tyrkiet er nødt til at 
afskaffe spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den 
højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande;

Or. en

Ændringsforslag 94
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 3
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratiske, pluralistiske og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger
vigtigheden af en reform af valgloven med 
fjernelse af spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den 
højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed;

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratisk, pluralistisk og udtryk 
for et levende civilsamfund; gentager 
opfordringen fra sine tidligere 
beslutninger i 2006, 2007, 2009 and 2010 
om vigtigheden af at reformere valgloven 
med fjernelse af spærregrænsen på 10 % 
for repræsentation i parlamentet, hvilket er 
den højeste spærregrænse blandt 
Europarådets medlemslande og ikke 
afspejler det tyrkiske samfunds 
mangfoldighed;

Or. en

Ændringsforslag 95
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratiske, pluralistiske og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger 
vigtigheden af en reform af valgloven med 
fjernelse af spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den 
højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed;

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratisk, pluralistisk og udtryk 
for et levende civilsamfund; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at reformere
valgloven med fjernelse af spærregrænsen 
på 10 % for repræsentation i parlamentet, 
hvilket er den højeste spærregrænse blandt 
Europarådets medlemslande og ikke 
afspejler det tyrkiske samfunds 
mangfoldighed;

Or. en
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Ændringsforslag 96
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratiske, pluralistiske og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger 
vigtigheden af en reform af valgloven med 
fjernelse af spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den 
højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed;

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratisk, pluralistisk og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger 
vigtigheden af en reform af loven om 
politiske partier og af valgloven med 
fjernelse af spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den 
højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed – med 
en bestemmelse om et obligatorisk 
kvotesystem, der sikrer en retfærdig 
repræsentation af kvinder på valglisterne 
og fjernelse af hindringer for at oprette 
politiske grupper i parlamentet med sigte 
på at sikre bedre repræsentation og bringe 
større mangfoldighed ind i det tyrkiske 
politiske liv;

Or. en

Ændringsforslag 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 

3. komplimenterer Tyrkiet for 
valgprocessen i forbindelse med 
parlamentsvalget i juni 2011, hvor 
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valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratiske, pluralistiske og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger 
vigtigheden af en reform af valgloven med 
fjernelse af spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den 
højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed;

valgdeltagelsen var høj, og som af 
internationale observatører rostes for at 
være demokratiske, pluralistiske og udtryk 
for et levende civilsamfund; understreger 
vigtigheden af en reform af valgloven og 
loven om politiske partier med fjernelse af 
spærregrænsen på 10 % for repræsentation 
i parlamentet, hvilket er den højeste 
spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed;
understreger endvidere vigtigheden af at 
fjerne hindringer for etableringen af 
politiske grupper i parlamentet og sikre 
budgetstøtte; opfordrer indtrængende det 
øverste valgråd til at revurdere de 
afgørelser, der blev truffet før og efter 
parlamentsvalget om at udelukke 
uafhængige kandidater;

Or. fr

Ændringsforslag 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3 a. er af den opfattelse, at den tyrkiske 
regering efter sin valgsejr har den 
politiske styrke til at tage hånd om landets 
mest presserende problemer, nemlig at 
finde frem til en holdbar og fredelig 
løsning på det kurdiske spørgsmål og få 
udarbejdet en mere demokratisk og civilt 
orienteret forfatning; beklager i denne 
forbindelse dybt den fortsatte 
tilbageholdelse af 9 valgte medlemmer af 
Tyrkiets Store Nationalforsamling: Kemal 
Aktaş, Faysal Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, 
Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak 
(BDP), Mustafa Balbay, Mehmet Haberal 
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(CHP), Engin Alan (MHP);

Or. en

Ændringsforslag 99
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. glæder sig over den beslutning, som 
den nye regering for Republikken Tyrkiet 
har truffet om at oprette et ministerium 
for EU-anliggender, hvilket udtrykker 
bevidsthed om den afgørende betydning af 
fornyet indsats, engagement og dialog;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. glæder sig over den beslutning, som den 
nye regering for Republikken Tyrkiet har 
truffet om at oprette et ministerium for EU-
anliggender, hvilket udtrykker bevidsthed 
om den afgørende betydning af fornyet 
indsats, engagement og dialog;

4. glæder sig over den beslutning, som den 
nye regering for Republikken Tyrkiet har 
truffet om at oprette et ministerium for EU-
anliggender, hvilket udtrykker bevidsthed 
om den afgørende betydning af fornyet 
indsats, engagement og dialog; glæder sig 
ligeledes over det aftalememorandum, 
som blev undertegnet den 28. september 
2011 om udstationering af tyrkiske 
embedsmænd i Europa-Kommissionen, og 
understreger samtidig behovet for et 
tættere samarbejde med Europa-
Parlamentet om udveksling af erfaringer 
med EU’s kriterier og regelværk;
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Or. en

Ændringsforslag 101
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
forsamlingens betydning som platform for 
alle politiske partier, baseret på princippet 
om kontrol og modkontrol, dens bidrag til 
demokratisk dialog og fremme af en 
inklusiv reformproces;

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
forsamlingens betydning som platformen
for alle tyrkiske politiske partier, som har 
opgivet vold og forpligtet sig fuldt ud til 
demokratiet og reformprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
forsamlingens betydning som platform for 
alle politiske partier, baseret på princippet 
om kontrol og modkontrol, dens bidrag til 
demokratisk dialog og fremme af en 
inklusiv reformproces;

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
nødvendigheden af, at forsamlingen får 
større betydning som platform for alle 
politiske partier, baseret på princippet om 
kontrol og modkontrol, dens bidrag til 
demokratisk dialog og fremme af en 
inklusiv reformproces;

Or. en
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Ændringsforslag 103
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
forsamlingens betydning som platform for 
alle politiske partier, baseret på princippet 
om kontrol og modkontrol, dens bidrag til 
demokratisk dialog og fremme af en 
inklusiv reformproces;

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
forsamlingens betydning som platform for 
alle politiske partier, baseret på princippet 
om kontrol og modkontrol, dens bidrag til 
demokratisk dialog og fremme af en 
inklusiv reformproces; finder det 
foruroligende, at den sekulære stat er 
under alvorligt pres;

Or. nl

Ændringsforslag 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
forsamlingens betydning som platform for 
alle politiske partier, baseret på princippet 
om kontrol og modkontrol, dens bidrag til 
demokratisk dialog og fremme af en 
inklusiv reformproces;

5. erindrer om den fundamentale rolle, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller 
som centrum for Tyrkiets demokratiske 
system, og understreger derfor 
forsamlingens betydning som platform for 
alle politiske partier, baseret på princippet 
om kontrol og modkontrol, dens bidrag til 
demokratisk dialog og fremme af en 
inklusiv reformproces; opfordrer den 
tyrkiske regering til at opretholde 
princippet om parlamentarisk immunitet 
og i overensstemmelse hermed tage de 
nødvendige skridt til at sikre, at de 
parlamentsmedlemmer, der er blevet 
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fængslet, løslades;

Or. fr

Ændringsforslag 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; glæder 
sig over, at der er indledt retssager mod 
dem, der stod bag det tyrkiske statskup 
den 12. september 1980; betragter denne 
retssag som en mulighed for at styrke 
tilliden til, at det tyrkiske demokrati 
fungerer ordentligt; understreger 
betydningen af sagsøgtes 
proceduremæssige rettigheder; udtrykker 
sin fulde støtte til udarbejdelsesprocessen 
for en nyt civil forfatning for Tyrkiet, som 
gør det muligt at gennemføre reelle 
forfatningsreformer til fremme af 
demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford
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Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en ny forfatning 
for Tyrkiet, som gør det muligt at 
gennemføre reelle forfatningsreformer til
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker imidlertid sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en helt ny
forfatning for Tyrkiet, som erstatter den 
nuværende forfatning, der blev indført i 
Tyrkiet efter militærkuppet i 1980; 
understreger, at en sådan ny demokratisk 
forfatning skal fremme retsstatsprincippet, 
anvendelsen af grundlæggende rettigheder 
og friheder, et forbedret statsborgerskab, 
adskillelse af religion og stat, civil kontrol 
med militæret, politisk pluralisme og fair 
behandling af mindretal;

Or. en

Ændringsforslag 107
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en ny forfatning 
for Tyrkiet, som gør det muligt at 
gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
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sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre tilstrækkelig og 
ordentlig repræsentation af alle politiske 
partier i det konstitutionelle forligsudvalg 
og forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag;

Or. en

Ændringsforslag 108
Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer 
til fremme af demokrati, 
retsstatsprincipper, grundlæggende 
rettigheder og friheder, pluralisme, 
inddragelse af alle parter og sammenhold; 
udtrykker tilfredshed med beslutningen om 
at sikre lige repræsentation for alle 
politiske kræfter i det konstitutionelle 
forligsudvalg og forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til en ny civil 
forfatning for Tyrkiet og anser dette som 
en mulighed for at fremme demokrati, 
retsstatsprincippet, grundlæggende 
rettigheder og friheder, pluralisme, 
inddragelse af alle parter og sammenhold i 
det tyrkiske samfund; understreger kraftigt 
behovet for at fortsætte det forberedende 
arbejde i processen med udarbejdelse af 
en ny forfatning og fremhæver 
betydningen af at gøre dette til en virkelig 
rummelig proces med aktiv deltagelse af 
alle politiske partier og civilsamfundet; 
udtrykker derfor tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;
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Or. en

Ændringsforslag 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter, god 
regeringsførelse og ansvarlighed og 
sammenhold i det tyrkiske samfund; giver 
udtryk for bekymring over den 
igangværende polarisering i det tyrkiske 
samfund og den manglende tillid til 
institutionernes uafhængighed; udtrykker 
tilfredshed med beslutningen om at sikre 
lige repræsentation for alle politiske 
kræfter i det konstitutionelle forligsudvalg 
og forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet; opfordrer 
Kommissionen til at forelægge en 
detaljeret beretning om 
gennemførelsesbestræbelserne til AFET 
før sommeren;

Or. en

Ændringsforslag 110
Emine Bozkurt
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Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
navnlig ytringsfrihed og pressefrihed, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 111
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en ny civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
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sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces der reelt 
inddrager det tyrkiske civilsamfund;

Or. en

Ændringsforslag 112
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet; opfordrer 
alle berørte politiske partier og aktører til 
at have en positiv og konstruktiv tilgang 
til forhandlingerne om den nye 
forfatning;

Or. en
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Ændringsforslag 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til 
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet; opfordrer 
alle politiske partier og aktører til at have 
en positiv og konstruktiv tilgang til den 
nye forfatning;

Or. en

Ændringsforslag 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 

6. erindrer om nødvendigheden af at 
fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; 
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udtrykker sin fulde støtte til
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer til
fremme af demokrati, retsstatsprincipper, 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
pluralisme, inddragelse af alle parter og 
sammenhold; udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at sikre lige 
repræsentation for alle politiske kræfter i 
det konstitutionelle forligsudvalg og 
forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

udtrykker sin fulde støtte til 
udarbejdelsesprocessen for en nyt civil 
forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt 
at gennemføre reelle forfatningsreformer, 
der kan fremme demokrati, 
retsstatsprincipper, grundlæggende 
rettigheder og friheder, pluralisme, 
inddragelse af alle parter og sammenhold; 
udtrykker tilfredshed med beslutningen om 
at sikre lige repræsentation for alle 
politiske kræfter i det konstitutionelle 
forligsudvalg og forpligtelsen til under 
udarbejdelsesprocessen at foretage den 
bredest mulige høring af alle samfundslag 
inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet;

Or. de

Ændringsforslag 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 a. tilskynder Tyrkiet til at vedtage et 
moderne katalog over grundlæggende 
rettigheder, der trækker på og tåler 
sammenligning med de eksisterende 
europæiske og universelle 
menneskerettighedskilder, herunder ikke 
mindst Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 116
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 a. understreger betydningen af fredelige 
og konstruktive forbindelser mellem 
regering og opposition som en 
forudsætning for en effektiv 
reformproces; minder om, at et virkeligt 
demokratisk og pluralistisk samfund til 
hver en tid må hvile på de to søjler, 
regering og opposition, og på vedvarende 
dialog og samarbejde mellem de to;

Or. en

Ændringsforslag 117
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 a. understreger, at den nye forfatning 
bør værne om alle gruppers og individers 
rettigheder i Tyrkiet, garantere magtens 
tredeling, sikre domstolenes 
uafhængighed og fuldstændigt civilt tilsyn 
med militæret;

Or. en

Ændringsforslag 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 a. opfordrer Tyrkiet til at benytte 
processen med at udarbejde forfatningen 
som en mulighed for at udvikle en mere 



PE478.719v01-00 68/287 AM\888692DA.doc

DA

realistisk og demokratisk identitet, der 
åbner mulighed for fuld anerkendelse og 
lige deltagelse af alle landets etniske 
grupper, herunder kurdere, lazere, 
tjerkessere, romaer, alevier, syrere, 
arabere, grækere, armeniere, jøder og 
andre, på lige fod med det tyrkiske flertal; 
er af den opfattelse, at de nuværende 
henvisninger til ”tyrkiskhed” i 
forfatningen ikke er i overensstemmelse 
med det tyrkiske samfunds 
mangfoldighed, og at et moderne 
statsborgerskab bør være af ikke-etnisk 
karakter;

Or. en

Ændringsforslag 119
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 6 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 a. anbefaler, at den nye forfatning 
udelader en definition af etnisk identitet, 
som kan undergrave beskyttelsen af 
mindretal mod diskrimination; 
understreger endvidere, at den nye 
forfatning bør sikre en klar deling af 
magten i Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Forslag til beslutning
Punkt 6 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6 b. glæder sig over beslutningen om at 
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sikre ligelig repræsentation af alle 
politiske kræfter i det konstitutionelle 
forligsudvalg og tilsagnet om at basere 
udarbejdelsesprocessen på en bred høring 
af civilsamfundet; bemærker behovet for, 
at alle aktører arbejder hen imod en ægte 
konsensus baseret på kompromiser; 
opfordrer indtrængende til en 
intensivering af 
forfatningsreformdebatten på alle 
niveauer i det tyrkiske samfund;

Or. en

Ændringsforslag 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile 
tilsyn med militæret, navnlig vedtagelsen 
af loven af december 2010 om 
revisionsretten til sikring af civilt tilsyn 
med militærudgifterne;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 
loven af december 2010 om revisionsretten 

7. støtter de demokratiske, politiske 
institutioners fulde kontrol over militæret; 
udtrykker således tilfredshed med de 
fortsatte bestræbelser på at forbedre det 
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til sikring af civilt tilsyn med 
militærudgifterne;

civile tilsyn med militæret, navnlig 
vedtagelsen af loven af december 2010 om 
revisionsretten til sikring af civilt tilsyn 
med militærudgifterne; 

Or. el

Ændringsforslag 123
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 
loven af december 2010 om revisionsretten 
til sikring af civilt tilsyn med 
militærudgifterne;

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på yderligere at forbedre det 
civile tilsyn med militæret, navnlig med 
vedtagelsen af loven af december 2010 om 
revisionsretten, der garanterer civilt tilsyn 
med militærudgifterne; understreger 
imidlertid nødvendigheden af at sikre de 
væbnede styrkers fortsatte sekulære 
integritet og deres operationelle kapacitet 
i betragtning af betydningen af Tyrkiets 
medlemskab af NATO;

Or. en

Ændringsforslag 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 
loven af december 2010 om revisionsretten 
til sikring af civilt tilsyn med 

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 
loven af december 2010 om revisionsretten 
til sikring af parlamentarisk kontrol med 
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militærudgifterne; militærudgifterne; opfordrer indtrængende 
til, at retsplejen for gendarmeriet og de 
væbnede styrker overføres til civil 
jurisdiktion;

Or. en

Ændringsforslag 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 
loven af december 2010 om revisionsretten 
til sikring af civilt tilsyn med 
militærudgifterne;

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 
loven af december 2010 om revisionsretten 
til sikring af civilt tilsyn med 
militærudgifterne; beklager imidlertid de 
negative virkninger af det særlige 
reglement (artikel 44) om militærudgifter 
i loven om revisionsretten, som fører til 
manglende gennemsigtighed på en af 
statens vigtige budgetposter, og betragter 
den tilsvarende udeladelse af militæret i 
loven om Ombudsmanden som bevis på 
den svage institutionelle kontrol med 
militæret; 

Or. en

Ændringsforslag 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte 
bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn 
med militæret, navnlig vedtagelsen af 
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loven af december 2010 om revisionsretten 
til sikring af civilt tilsyn med 
militærudgifterne;

loven af december 2010 om revisionsretten 
til sikring af civilt tilsyn med 
militærudgifterne; opfordrer til, at 
revisionsrettens øgede tilsyn med 
militærets udgifter gennemføres; 
opfordrer til, at der genindføres civilt 
tilsyn med gendarmeriet og det militære 
retssystem;

Or. en

Ændringsforslag 127
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af 
retssystemet må indtage en fremtrædende 
plads i Tyrkiets 
moderniseringsbestræbelser, og at denne 
reform må føre til et moderne, effektivt,
fuldstændig uafhængigt og upartisk
retssystem; udtrykker i denne forbindelse 
tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere 
skridt i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om 
forfremmelse, overførelse til andre 
områder og disciplinære sanktioner; 
udtrykker tilfredshed med 
justitsministeriets beslutning om at oprette 
et generaldirektorat for 
menneskerettigheder;

8. understreger, at de igangværende 
reformer af retssystemet fortsat bør
indtage en fremtrædende plads i den 
nuværende reformproces, som det er 
tilfældet for alle EU-kandidatlande, og at 
reformerne bør føre til udviklingen af et 
moderne, effektivt og fuldstændig 
uafhængigt tyrkisk retssystem, som er 
uden politisk indblanding og centreret 
omkring individuelle rettigheder og 
friheder; udtrykker i denne forbindelse 
tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen) såvel som med 
justitsministeriets beslutning om at oprette 
et generaldirektorat for 
menneskerettigheder; bifalder desuden 
regeringens indsats for at fremme en
reformpakke for retsvæsenet, herunder en 
revidering af reformstrategien for 
retsvæsenet og den tilhørende 
handlingsplan, med deltagelse af alle 
interessenter, herunder 
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advokatsammenslutninger og relevante 
ngo’er;

Or. en

Ændringsforslag 128
Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde 
med Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere 
skridt i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om 
forfremmelse, overførelse til andre 
områder og disciplinære sanktioner; 
udtrykker tilfredshed med 
justitsministeriets beslutning om at oprette 
et generaldirektorat for 
menneskerettigheder;

8. understreger, at reformen af retssystemet 
er en ufravigelig forudsætning for, at 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser kan 
lykkes, og at denne reform må føre til et 
moderne, effektivt, fuldstændig uafhængigt 
og upartisk retssystem, de jure og de facto, 
som sikrer alle borgere en behørig 
domstolsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 8
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde 
med Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere 
skridt i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om 
forfremmelse, overførelse til andre 
områder og disciplinære sanktioner; 
udtrykker tilfredshed med 
justitsministeriets beslutning om at oprette 
et generaldirektorat for 
menneskerettigheder;

8. understreger, at reformen af retssystemet 
er en ufravigelig forudsætning for, at 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser kan 
lykkes, og at denne reform må føre til et 
moderne, effektivt, fuldstændig uafhængigt 
og upartisk retssystem, som sikrer alle 
borgere en behørig domstolsbehandling;

Or. en

Ændringsforslag 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et fuldstændig 
uafhængigt, upartisk, moderne og effektivt 
retssystem; udtrykker i denne forbindelse 
tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
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og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt 
i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder;

og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt 
i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder;
er af den opfattelse, at regeringen ikke 
skal tiltage sig indflydelse på de opgaver, 
der udføres uafhængigt at statens 
anklagere og dommere; er af den 
opfattelse, at borgerne bør have lov til og 
mulighed for at forsvare sig på deres 
modersmål i retssager;

Or. en

Ændringsforslag 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt 

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt 
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i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder;

i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder;
bifalder regeringens indsats for at 
revidere reformstrategien for retsvæsenet 
og den tilhørende handlingsplan, med 
deltagelse af alle aktører på retsområdet, 
advokatsammenslutninger og relevante 
ngo’er;

Or. en

Ændringsforslag 132
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt 
i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
beslutning om at oprette et 

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd), der bør 
udformes som et uafhængigt organ, og 
om forfatningsdomstolen i tæt samarbejde 
med Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt
i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
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generaldirektorat for menneskerettigheder; beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 133
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt 
i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder;

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (HSYK) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); opfordrer de 
tyrkiske myndigheder til at tage fat på 
udestående anliggender, såsom 
udvælgelsesmetoden til HSYK, 
justitsministerens rolle i organet og 
måden, hvorpå dommere og anklagere 
udnævnes; påpeger nødvendigheden af at 
tage yderligere skridt i retning af at sikre 
muligheden for prøvelse af alle Det Høje 
Råds førsteinstansbeslutninger om 
forfremmelse, overførelse til andre 
områder og disciplinære sanktioner; 
udtrykker tilfredshed med 
justitsministeriets beslutning om at oprette 
et generaldirektorat for 
menneskerettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere skridt 
i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, 
overførelse til andre områder og 
disciplinære sanktioner; udtrykker 
tilfredshed med justitsministeriets 
beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder;

8. understreger, at reformen af retssystemet 
må indtage en fremtrædende plads i 
Tyrkiets moderniseringsbestræbelser, og at 
denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med 
Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); er bekymret for, 
at justitsministerens rolle i Det Høje Råd 
og udnævnelsen af dommere kan have 
negativ indvirkning på uafhængigheden, 
og anmoder om, at gennemsigtigheden og 
domstolskontrollen med Det Høje Råds 
afgørelser sikres; udtrykker tilfredshed 
med justitsministeriets beslutning om at 
oprette et generaldirektorat for 
menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8 a. udtrykker tilfredshed med 
justitsministeriets beslutning om at oprette 
et generaldirektorat for 
menneskerettigheder; udtrykker ligeledes 
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tilfredshed med vedtagelsen af 
lovgivningen om det høje råd af dommere 
og anklagere (Det Høje Råd) og om 
forfatningsdomstolen i tæt samarbejde 
med Den Europæiske Kommission for 
Demokrati gennem Ret 
(Venedigkommissionen); påpeger 
nødvendigheden af at tage yderligere 
skridt i retning af at sikre muligheden for 
prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om 
forfremmelse, overførelse til andre 
områder og disciplinære sanktioner;

Or. en

Ændringsforslag 136
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8 a. er bekymret over de mange domme, 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol har afsagt 
over Tyrkiet, hvor man har fundet, at det 
tyrkiske retsvæsen enten har undladt at 
tackle menneskerettighedskrænkelser 
eller direkte har forårsaget dem; glæder 
sig over oprettelsen af en afdeling for 
menneskerettigheder i justitsministeriet, 
hvis primære opgave vil være forebyggelse 
af menneskerettighedskrænkelser, navnlig 
gennem Tyrkiets fuldstændige og effektive 
efterlevelse af 
Menneskerettighedsdomstolens domme; 

Or. en

Ændringsforslag 137
Ana Gomes
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Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8 a. er af den opfattelse, at den nye 
lovgivning om forfatningsdomstolen bør 
sikre, at denne retsinstans har 
kompetence til at vurdere og undersøge 
foreneligheden af de tyrkiske love med 
internationale aftaler, som Tyrkiet har 
ratificeret, såsom den europæiske 
menneskerettighedskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8 a. betragter dommen i Hrant Dink-
sagen som et nyt eksempel på de 
systematiske mangler i Tyrkiets retssystem 
og begrænsningerne på efterforskning i 
Tyrkiet, som ikke blot svækker retsplejen 
og udøvelsen heraf, men også gør den til 
en del af problemet med manglende 
retfærdighed snarere end en løsning; 
fremhæver i denne forbindelse Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
dom fra 2010 om, at Tyrkiet ikke havde 
foretaget en effektiv efterforskning af 
mordet på Dink; betragter denne retssag 
som en test af retsstaten og domstolenes 
uafhængighed i Tyrkiet og desuden som 
en lejlighed til at kaste lys over "Tyrkiets 
dybe stat", kriminelle og højtstående 
officerers indblanding i mordet på Hrant 
Dink og adskillige andre journalister før 
ham;

Or. en
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Ændringsforslag 139
Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

9. glæder sig over regeringens 
annoncering af en reformpakke for 
retsvæsenet; gentager imidlertid sin 
bekymring over, at de retlige 
procedureregler stadig ikke har vist sig 
tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og hurtig rettergang, herunder 
blandt andet retten til at få adgang til 
belastende bevismateriale og retssagens 
akter i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige proceduremæssige garantier 
for alle mistænkte; udtrykker stor 
bekymring over de alt for lange 
varetægtsfængslingsperioder, som i den 
nuværende situation kan vare op til ti år, 
og som de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen, herunder om 
anvendelsen og varigheden af 
varetægtsfængsling i overensstemmelse 
med Menneskerettighedsdomstolens og 
andre af Europarådets standarder; anser 
nævningedomstolene med særlige 
beføjelser svarende til de tidligere 
statssikkerhedsdomstoles for at være i 
modstrid med retfærdigheden og 
retsstatsprincippet;

Or. en

Ændringsforslag 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Forslag til beslutning
Punkt 9
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedurer endnu ikke er
tilstrækkelige hvad angår effektivitet og 
standarder til at sikre retten til en retfærdig 
og rettidig rettergang, hvilket har negativ 
indvirkning på retten til at få adgang til 
belastende bevismateriale i retssagens 
tidlige faser og tilstrækkelige garantier for 
alle mistænkte; udtrykker stor bekymring 
over varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union; opfordrer 
indtrængende regeringen til at fortsætte 
sine reformer og revidere 
antiterrorlovgivningen (TMK) og den 
tyrkiske straffelov (TCK), og navnlig 
bestemmelserne i artikel 125, 216, 301 og 
314 i TMK samt artikel 6 og 7 i TCK; 
parlamentets ad hoc-delegation for 
observation af retssager mod journalister i 
Tyrkiet vil fortsat følge udviklingen;1

__________________

1 Bifalder justitsministeriets 
lovudkastinitiativ af 19. januar.

Or. en

Ændringsforslag 141
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 9
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedurer endnu ikke har vist sig 
tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed og 
tilskynder regeringen til at udvide 
omfanget af alternativer og revidere den 
nuværende lovgivning om 
varetægtsfængsling ved at drage lære af 
bedste praksis i EU’s medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte;
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 

9. gentager sin alvorlige bekymring over, 
at de retlige procedureregler endnu ikke 
har vist sig tilstrækkelige til at sikre retten 
til en retfærdig og rettidig rettergang, 
herunder retten til at få adgang til 
belastende bevismateriale i retssagens 
tidlige faser og tilstrækkelige garantier for 
alle mistænkte; giver desuden på ny 
udtryk for stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
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reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over de alt for 
lange varetægtsfængslingsperioder, som i 
den nuværende situation kan vare op til ti 
år, hvor sidstnævnte de facto udgør en straf 
uden rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
angående varetægtsfængslingers særlige 
karakter og sørge for, at den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

Or. en
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Ændringsforslag 144
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union; glæder sig i denne 
henseende over justitsministeriets nylige 
lovforslag, som opstiller en klar liste over 
kriterier, der skal være opfyldt, for at der 
kan udstedes en kendelse om 
varetægtsfængsling;

Or. en

Ændringsforslag 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
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retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union; henleder desuden 
opmærksomheden på, at Tyrkiet er 
forpligtet til nøje at overholde 
bestemmelsen i artikel 6 i EMRK om en 
retfærdig rettergang inden for en rimelig 
frist, navnlig ved at oprette appeldomstole 
i sit retssystem og styrke kapaciteten i sine 
højeste retsinstanser;

Or. en

Ændringsforslag 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
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reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union; glæder sig i denne 
forbindelse over den tyrkiske regerings 
igangværende arbejde med at revidere 
lovgivningen om procedurer i forbindelse 
med varetægtsfængsling;

Or. en

Ændringsforslag 147
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union; er stærkt foruroliget 
over det høje antal mindreårige indsatte i 
fængslerne, som i alt ligger på 2 500 i 
aldersgruppen 12-18 år;

Or. en
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Ændringsforslag 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union;

9. gentager sin bekymring over, at de 
retlige procedureregler endnu ikke har vist 
sig tilstrækkelige til at sikre retten til en 
retfærdig og rettidig rettergang, herunder 
retten til at få adgang til belastende 
bevismateriale i retssagens tidlige faser og 
tilstrækkelige garantier for alle mistænkte; 
udtrykker stor bekymring over 
varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden 
rettergang; opfordrer indtrængende 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
reformere lovgivningen om 
varetægtsfængsling, så den maksimale 
varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet 
kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige 
varetægtsfængslingsperiode i Den 
Europæiske Union; glæder sig over den 
tyrkiske regerings nylige bestræbelser på 
at fastsætte konkrete og klart forståelige 
kriterier for kendelser om 
varetægtsfængsling;

Or. en

Ændringsforslag 149
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9 a. glæder sig over regeringens 
bestræbelser på at udvide omfanget af 
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foranstaltninger, som kan være 
alternativer til 
varetægtsfængslingsprocedurer, og 
fastsætte begrundelserne for 
varetægtsfængsling på et mere konkret 
grundlag; glæder sig over resultaterne af 
de lovgivningsmæssige og administrative 
tiltag, der er indført i de senere år for at 
mindske arbejdsmængden i retsvæsenet, 
og tilskynder regeringen til at fokusere 
mere på undersøgelser med henblik på at 
overvinde dette problem;

Or. en

Ændringsforslag 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9 a. giver udtryk for bekymring over 
udfaldet af retssagen om mordet på 
journalisten Hrant Dink;

Or. en

Ændringsforslag 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9 a. tager stærkt afstand fra, at tusindvis 
af kurdiske politiske aktivister, herunder 
seks der sidenhen blev demokratisk valgt 
som parlamentarikere, 16 lokale 
borgmestre, dusinvis af medlemmer af 
byråd og ledende medlemmer af BDP 
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(freds- og demokrati-partiet), 
bestyrelsesmedlemmer og ledere af 
menneskerettighedssammenslutningens 
lokalkontorer er blevet arresteret siden 
2009 i forbindelse med de såkaldte KCK-
operationer, mens operationerne i den 
sidste del af 2011 er blevet udvidet til 
kurdiske advokater og journalister, en 
akademiker, som rådgav BDP om 
forfatningsreformen, og en forlægger;

Or. en

Ændringsforslag 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9 a. opfordrer den tyrkiske regering til 
snarest muligt at få de regionale 
appeldomstole, som ifølge lovgivningen 
skulle have været operationelle senest i 
juni 2007, til at fungere, så de kan tage 
sig af den konstante pukkel af sager, og til 
at uddanne dommere med dette for øje; 

Or. en

Ændringsforslag 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9 b. understreger betydningen af enhver 
borgers ret til et ordentligt forsvar i 
retssager og minder om statens ansvar for 
at sikre adgang til en forsvarer; minder 
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endvidere om, at advokater skal have 
civil- og strafferetlig immunitet for 
relevante bemærkninger, der fremsættes i 
god tro i skriftlige eller mundtlige indlæg, 
eller når de under udøvelse af deres 
profession giver møde for en domstol, et 
tribunal eller en anden retlig eller 
administrativ myndighed; anmoder 
Tyrkiet om at sikre, at advokater kan 
udføre alle de funktioner, der hører ind 
under deres fag, uden at blive udsat for 
trusler, modarbejdelse, chikane eller 
utilbørlig indblanding;

Or. en

Ændringsforslag 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

10. betragter stadig efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
som en chance i den demokratiske 
transformationsproces; understreger, at 
de igangværende retssager skal 
demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 155
Geoffrey Van Orden
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Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede militærkupsammensværgelser, 
såsom det kriminelle netværk Ergenekon 
og den såkaldte forhammerplan 
(Sledgehammer), bør demonstrere det
tyrkiske retssystems styrke, 
gennemsigtighed og uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder, hvilket ikke er tilfældet i den 
nuværende situation; er bekymret over 
den påståede brug af usammenhængende 
bevismateriale mod de anklagede i disse 
sager; understreger, at disse påstande, for 
at sagerne kan udgøre en reel mulighed 
for konsolidering af retsstatsprincippet i 
Tyrkiet, må behandles uafhængigt og 
troværdigt, og at de anklagedes 
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rettigheder omhyggeligt skal sikres; 
opfordrer Kommissionen til at følge de 
ovennævnte sager tæt og offentliggøre 
resultaterne mere detaljeret i et tillæg til 
Kommissionens statusrapport for 2012;

Or. en

Ændringsforslag 157
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder; bemærker, at der i disse 
konkrete tilfælde i bund og grund er tale 
om et angreb på hæren og det sekulære 
system;

Or. nl

Ændringsforslag 158
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
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såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder; er bekymret over den påståede 
brug af usammenhængende 
bevismateriale mod de anklagede i disse 
sager; understreger, at for at sagerne kan 
udgøre en reel mulighed for konsolidering 
af retsstatsprincippet i Tyrkiet, må disse 
påstande behandles korrekt og effektivt, 
og de anklagedes rettigheder må 
omhyggeligt sikres;

Or. en

Ændringsforslag 159
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder; giver i denne forbindelse 
udtryk for betænkelighed ved den retlige 
undersøgelse, der er blevet igangsat for at 
ophæve den parlamentariske immunitet 
for Kemal Kılıçdaroğlu, lederen af det 
største oppositionsparti;

Or. en
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Ændringsforslag 160
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder;

10. understreger, at efterforskningen af 
påståede tilfælde af kupplaner, såsom det 
kriminelle netværk Ergenekon og den 
såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), 
skal demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder; understreger i denne 
forbindelse, at undersøgelsen mod Kemal 
Kılıçdaroğlu, lederen af det største 
oppositionsparti (CHP), kan betragtes 
som en krænkelse af ytringsfriheden og et 
forsøg på at bringe oppositionens stemme 
til tavshed;

Or. en

Ændringsforslag 161
Geoffrey Van Orden
for ECR-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10 a. opfordrer den tyrkiske regering til 
snarest muligt at få de regionale 
appeldomstole, som ifølge lovgivningen 
skulle have været operationelle senest i 
juni 2007, til at fungere, så de kan tage 
sig af den konstante pukkel af sager, og til 
at uddanne dommere med dette for øje; 
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Or. en

Ændringsforslag 162
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10 a. udtrykker bekymring over den senest 
afsagte dom i Dink-sagen og understreger 
den afgørende betydning af en 
fuldstændig efterforskning af mordet på 
Hrant Dink og af at bringe alle ansvarlige 
personer for en domstol; 

Or. en

Ændringsforslag 163
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10 a. er bekymret over de igangværende 
retssager og de lange 
varetægtsfængslinger, der rammer 
parlamentsmedlemmer fra 
oppositionspartierne, især freds- og 
udviklingspartiet (BDP) og det 
republikanske folkeparti (CHP), hvilket er 
indblanding i lovlige politiske aktiviteter 
og retten til politisk foreningsfrihed og 
deltagelse; 

Or. en

Ændringsforslag 164
Kristian Vigenin
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Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10 a. anmoder om en revidering af 
antiterrorloven (lov nr. 3713) og den 
tyrkiske straffelov, hvori de nuværende 
brede definitioner af terror og ulovlig 
propaganda giver mulighed for brede 
fortolkninger og misbrug;

Or. en

Ændringsforslag 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over 
praksissen med at retsforfølge 
journalister, som viderebringer beviser for 
overtrædelser af menneskerettighederne 
eller tager andre emne af offentlig 
interesse op som et bidrag til debatten i et 
pluralistisk samfund; anser 
kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen 
af menneskerettighederne i Tyrkiet og 
tager kraftigt afstand fra urimelig 
begrænsning af ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 166
Geoffrey Van Orden
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Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over
praksissen med at retsforfølge journalister, 
som viderebringer beviser for
overtrædelser af menneskerettighederne 
eller tager andre emne af offentlig 
interesse op som et bidrag til debatten i et 
pluralistisk samfund; anser 
kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen 
af menneskerettighederne i Tyrkiet og 
tager kraftigt afstand fra urimelig 
begrænsning af ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

11. bemærker med bekymring praksissen 
med at retsforfølge journalister, som rejser 
spørgsmål angående overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
spørgsmål op, som bekymrer 
befolkningen;

Or. en

Ændringsforslag 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over
praksissen med at retsforfølge journalister, 
som viderebringer beviser for 
overtrædelser af menneskerettighederne 
eller tager andre emne af offentlig interesse 
op som et bidrag til debatten i et 
pluralistisk samfund; anser 
kriminaliseringen af holdninger for at være 
en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

11. kan ikke acceptere praksissen med at 
retsforfølge journalister, som viderebringer 
beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

Or. nl
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Ændringsforslag 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for en 
fuldstændig beskyttelse af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

Or. en

Ændringsforslag 169
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge 
menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister, som viderebringer beviser for 
overtrædelser af menneskerettighederne 
eller tager andre emne af offentlig interesse 
op som et bidrag til debatten i et 
pluralistisk samfund; anser 
kriminaliseringen af holdninger for at være 
en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden; opfordrer Tyrkiet til 
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at efterforske vold mod 
menneskerettighedsforkæmpere og 
journalister objektivt og tilbundsgående;

Or. en

Ændringsforslag 170
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, aviser og 
karikaturtegnere som viderebringer 
beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

Or. nl

Ændringsforslag 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
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anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden; bemærker med 
bekymring OSCE-rapporten, som bakket 
op af tal fra platformen ”Frihed for 
journalister” angiver antallet af 
fængslede journalister til at være mellem 
57 og 64;

Or. it

Ændringsforslag 172
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at løslade forlæggeren og 
menneskerettighedsaktivisten, Ragip 
Zarakolu, som blev arresteret og sat i 
fængsel for at udgive bøger om 
folkedrabet på armenierne og det kurdiske 
folks rettigheder; 

Or. en
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Ændringsforslag 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

11. gentager sin bekymring over praksissen 
med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af 
menneskerettighederne eller tager andre 
emne af offentlig interesse op som et 
bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; 
anser kriminaliseringen af holdninger for at 
være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden; påpeger, at Tyrkiet 
rangerer som nummer to i verden 
angående antallet af fængslede 
journalister;

Or. fr

Ændringsforslag 174
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11 a. opfordrer den tyrkiske regering til at 
ændre definitionen af terror i 
antiterrorloven for at undgå en for bred 
anvendelse af denne lov med risiko for at 
bringe de grundlæggende rettigheder, 
navnlig ytrings- og pressefriheden, i fare;

Or. en
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Ændringsforslag 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11 a. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale 
europæiske værdier, og at et ægte 
demokratisk, frit og pluralistisk samfund 
kræver ægte ytringsfrihed; understreger 
det påtrængende behov for at reformere 
den lovgivning, som gør det muligt at 
pålægge medierne uforholdsmæssigt store 
bøder - der i nogle tilfælde kan føre til 
lukning af medierne og i mange tilfælde 
selvcensur fra journalisters eller deres 
redaktørers side - samt lov 5651/2207 om 
internet, som begrænser ytringsfriheden, 
indskrænker borgernes ret til adgang til 
information og gør det muligt at udstede 
forbud mod websteder i uforholdsmæssigt 
stor udstrækning og af uforholdsmæssigt 
lang varighed; glæder sig i denne 
forbindelse over kommissær Füles 
anerkendelse af internetfrihed som en del 
af Københavnskriterierne;

Or. en

Ændringsforslag 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11 a. insisterer på, at de igangværende 
retssager mod journalister bør 
gennemføres på en gennemsigtig måde, 
som respekterer retsstatsprincippet og 
sikrer passende forhold, som f.eks. at der 
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tilvejebringes passende lokaler til den type 
retsmøder, der skal afholdes, at der 
udleveres præcise anklageskrifter til de 
tilbageholdte og gives oplysninger til 
journalisterne om de anklager, der er 
fremsat imod dem, således at det sikres, at 
forholdene omkring retssagen ikke får 
negativ indvirkning på dommen; er dybt 
bekymret over de forhold, under hvilke de 
tilbageholdte journalister er anbragt; 
beklager fraværet af præcise tal for 
antallet af journalister, der tilbageholdes, 
og antallet af sager, der i øjeblikket er 
indledt mod journalister, samt 
retsgrundlaget for sådanne sager, og 
opfordrer de tyrkiske myndigheder til at 
gøre disse oplysninger tilgængelige for 
offentligheden;

Or. en

Ændringsforslag 177
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 11 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11 a. beklager i denne forbindelse det 
stigende antal nye klager til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
og tilskynder Tyrkiet til at tage yderligere 
skridt for at standse krænkelserne af de
rettigheder, der garanteres af 
Menneskerettighedsdomstolen;

Or. en

Ændringsforslag 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
nøje at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som 
ytringsfrihed og pressefrihed samt Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
fundamentale rolle;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 179
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

12. er bekymret over den brede margen 
for fortolkning og anvendelse, der gives i 
den tyrkiske antiterrorlov og i den tyrkiske 
straffelov, navnlig i sager, hvor 
medlemskab af en terrororganisation ikke 
er bevist, og hvor en handling eller en 
udtalelse bedømmes som værende i 
overensstemmelse med en 
terrororganisations mål; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til nøje at overholde 
sine internationale forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og gennem 
systematisk uddannelse og bevidstgørelse 
af politifolk, dommere og anklagere om 
forskellen mellem på den ene side 
lovovertrædelserne terrorisme og 
medlemskab af en kriminel organisation 
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og på den anden side handlinger, der 
falder ind under beskyttelse af retten til 
tanke-, ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfrihed i henhold til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
retspraksis; udtrykker i denne forbindelse 
tilfredshed med beslutningen om at give 
dommere og anklagere efteruddannelse i 
emner som ytringsfrihed og pressefrihed 
samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

Or. en

Ændringsforslag 180
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

12. udtrykker bekymring over de 
vedvarende rapporter om tortur og 
mishandling på politistationer og i 
fængsler, politifolks overdrevne brug af 
magt under demonstrationer og de 
manglende fremskridt med hensyn til at få 
stillet statsansatte tjenestemænd for en 
domstol for påståede 
menneskerettighedskrænkelser; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til nøje at overholde 
sine internationale forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

Or. en
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Ændringsforslag 181
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
nøje at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols 
fundamentale rolle;

12. glæder sig over Tyrkiets beslutsomme 
indsats for at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at revidere 
bestemmelser i den relevante lovgivning 
og fortsætte den løbende uddannelse af
sine politifolk og dommere; udtrykker i 
denne forbindelse tilfredshed med 
beslutningen om at give dommere og 
anklagere efteruddannelse i emner som 
ytringsfrihed og pressefrihed;

Or. en

Ændringsforslag 182
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols 
fundamentale rolle;

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning, nærmere 
bestemt antiterrorloven, der er blevet 
anvendt til at dække mange forskellige 
sager, som ikke har med terrorisme at 
gøre, og til at camouflere undertrykkelsen 
af ytringsfrihed og mediefrihed i Tyrkiet;
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Or. en

Ændringsforslag 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og bringe den i 
overensstemmelse med standarderne i den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention og 
uddanne sine politifolk og dommere; 
udtrykker i denne forbindelse tilfredshed 
med beslutningen om at give dommere og 
anklagere efteruddannelse i emner som 
ytringsfrihed og pressefrihed samt Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
fundamentale rolle;

Or. en

Ændringsforslag 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere og ved at indføre en 
effektiv politiklageordning, som fungerer i 
overensstemmelse med de fem principper, 
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efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

der er opstillet i Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
for effektiv efterforskning, dvs. 
uafhængighed, hensigtsmæssighed, 
hurtighed, offentlig kontrol og 
inddragelse af ofrene; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

Or. en

Ændringsforslag 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle; så gerne yderligere foranstaltninger 
til forbedring af de enkelte borgeres 
adgang til de tyrkiske domstole for at 
forsvare deres rettigheder med henblik på 
at reducere antallet af sager, der 
indbringes for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg;

Or. en
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Ændringsforslag 186
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fundamentale
rolle; opfordrer indtrængende 
myndighederne til at følge Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
mange domme om krænkelse af retten til 
en retfærdig rettergang og ytringsfriheden 
i Tyrkiet; 

Or. en

Ændringsforslag 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje 
at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne 
forbindelse tilfredshed med beslutningen 
om at give dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som ytringsfrihed 
og pressefrihed samt Den Europæiske 
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Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle;

Menneskerettighedsdomstols fundamentale 
rolle; opfordrer regeringen til at 
fremskynde processen til gennemførelse 
af ændringerne vedrørende ytringsfrihed i 
den reformpakke for retsvæsenet, der blev 
bebudet i januar 2012, og som forventes 
at bringe en løsning på de urimelige 
retssager mod politikere som f.eks. Kemal 
Kılıçdaroğlu;

Or. en

Ændringsforslag 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12 a. beklager stærkt det voksende antal 
retsforfølgelser af journalister og 
understreger, at frie og pluralistiske 
medier, herunder et frit internet, udgør et 
vigtigt bidrag til debatten i et pluralistisk 
samfund; anser kriminaliseringen af 
holdninger for at være en central 
hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning 
af ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

Or. en

Ændringsforslag 189
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12 a. opfordrer regeringen til at 
gennemføre projekter vedrørende 
ytringsfrihed, der støttes af Europarådet 
og EU; glæder sig over regeringens 
bestræbelser på at udarbejde en 
handlingsplan om ytringsfrihed, der tager 
sigte på at revidere lovgivningen og 
indføre flere uddannelsesmuligheder for 
dommerne med henblik på at øge 
opmærksomheden på ytrings- og 
talefrihed på basis af den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
domme; støtter den nyligt indførte 
procedure, der gør det muligt for de 
enkelte borgere at indbringe klager for 
forfatningsdomstolen over krænkelse af 
en hvilken som helst individuel 
frihedsrettighed eller menneskerettighed, 
der er beskyttet af forfatningen, og som 
falder ind under den europæiske 
menneskerettighedskonvention og 
tillægsprotokollerne dertil, som Tyrkiet 
har undertegnet;

Or. en

Ændringsforslag 190
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12 a. understreger, at alt for brede og 
omfattende definitioner på terrorisme kan 
få urimelige konsekvenser, og opfordrer 
derfor kraftigt den tyrkiske regering til 
hurtigst muligt at revidere 
antiterrorloven;

Or. en
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Ændringsforslag 191
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12 a. ser med stor bekymring på det 
tyrkiske retsvæsens beslutning om at 
indlede en undersøgelse mod Kemal 
Kılıçdaroğlu, lederen af Tyrkiets største 
oppositionsparti, Det Republikanske 
Folkeparti (CHP) for nogle 
bemærkninger, han har fremsat om 
retssagerne imod CHP-medlemmer, der er 
valgt til parlamentet; beklager, at 
anklagerne ikke har afholdt sig fra at 
indlede denne sag; advarer om, at 
sådanne uforholdsmæssige handlinger fra 
retsvæsenets side kan have en dæmpende 
effekt på ytringsfriheden i Tyrkiet og 
fordreje den demokratiske konkurrence 
mellem de politiske partier;

Or. en

Ændringsforslag 192
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12 a. udtrykker tilfredshed med 
beslutningen om at give dommere og 
anklagere efteruddannelse i emner som 
ytringsfrihed og pressefrihed samt Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
fundamentale rolle; konstaterer 
imidlertid, at Tyrkiet endnu ikke har 
draget passende konklusioner af en lang 
række domme fra Den Europæiske 
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Menneskerettighedsdomstol, som er gået 
imod Tyrkiet; understreger i denne 
forbindelse desuden nødvendigheden af 
en systematisk kontrol med Ankaras 
gennemførelse af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols domme;

Or. en

Ændringsforslag 193
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12 a. ser med stor bekymring på det 
tyrkiske retsvæsens beslutning om at 
indlede en undersøgelse mod Kemal 
Kılıçdaroğlu, lederen af Tyrkiets største 
oppositionsparti, Det Republikanske 
Folkeparti (CHP), for hans udtalelser; 
understreger, at demokrati, ytringsfrihed 
og pressefrihed ikke kan sikres, når 
medlemmer af parlamentet må varetage 
deres opgaver under trussel om 
retsforfølgelse;

Or. en

Ændringsforslag 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12 a. er af den opfattelse, at 
bestemmelserne i den tyrkiske 
antiterrorlov og artikel 220 i den tyrkiske 
straffelov rummer en meget bred 
skønsmargen, navnlig i sager, hvor det
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ikke er bevist, at der er tale om 
medlemskab af en terrororganisation, og 
hvor en handling eller udtalelse kan 
skønnes at være sammenfaldende med en 
terrororganisations "mål"; anmoder de 
tyrkiske myndigheder om at træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger og 
følge Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
(Güzel og Özer mod Tyrkiet, dom af 6. juli 
2010), anbefaling 1426 (1999) fra 
Europarådets Parlamentariske 
Forsamling ("European democracies 
facing up to terrorism") og 
retningslinjerne fra Europarådets 
Ministerkomité om menneskerettigheder 
og bekæmpelse af terrorisme (11. juli 
2002); 

Or. en

Ændringsforslag 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale 
europæiske værdier, og at et sandt 
demokratisk, frit og pluralistisk samfund 
kræver sand ytringsfrihed; understreger 
det påtrængende behov for at reformere 
den lovgivning, som gør det muligt at 
pålægge medierne uforholdsmæssig store 
bøder - der i nogle tilfælde kan føre til 
lukning af medierne eller selvcensur fra 
journalisters eller deres redaktørers side -
samt lov 5651/2207 om internet, som 
begrænser ytringsfriheden, idet de 
indskrænker borgernes ret til information 
og gør det muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 

udgår
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varighed;

Or. en

Ændringsforslag 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale 
europæiske værdier, og at et sandt 
demokratisk, frit og pluralistisk samfund 
kræver sand ytringsfrihed; understreger 
det påtrængende behov for at reformere 
den lovgivning, som gør det muligt at 
pålægge medierne uforholdsmæssig store 
bøder - der i nogle tilfælde kan føre til 
lukning af medierne eller selvcensur fra 
journalisters eller deres redaktørers side -
samt lov 5651/2207 om internet, som 
begrænser ytringsfriheden, idet de 
indskrænker borgernes ret til information 
og gør det muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

13. opfordrer den tyrkiske regering til at 
tillade fuld ytringsfrihed og 
mediepluralisme og beklager de 
manglende fremskridt på dette område; 
opfordrer de tyrkiske lovgivere til at 
ophæve alle love, der begrænser 
ytringsfriheden, herunder straffelovens 
artikel 301 (krænkelse af tyrkiskheden), 
antiterrorlovens artikel 7, stk. 2 
(propagandering for en 
terrororganisation), og straffelovens 
artikel 220, stk. 6 (forbrydelser begået for 
en ulovlig organisation), artikel 220, stk. 7 
(bevidst og forsætlig hjælp og bistand til 
en ulovlig organisation), og artikel 220, 
stk. 8 (propagandering for en 
organisation eller dens mål), for at 
forhindre, at de anvendes til at begrænse 
ytringsfriheden og retten til fredelige 
forsamlinger, og bringe dem i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis; 
beklager, at Tyrkiet for øjeblikket er det 
land, der tegner sig for det næsthøjeste 
antal arresterede journalister og 
mediefolk, næst efter Kina; understreger 
det påtrængende behov for at reformere 
den lovgivning, som gør det muligt at 
pålægge medierne uforholdsmæssig store 
bøder - der i nogle tilfælde kan føre til 
lukning af medierne eller selvcensur fra 
journalisters eller deres redaktørers side -
samt lov 5651/2207 om internet, som 
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begrænser ytringsfriheden, idet de 
indskrænker borgernes ret til information 
og gør det muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed; minder om, at både 
ytringsfrihed og mediepluralisme udgør 
centrale europæiske værdier, og at et 
sandt demokratisk, frit og pluralistisk 
samfund kræver sand ytringsfrihed;

Or. en

Ændringsforslag 197
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale 
europæiske værdier, og at et sandt 
demokratisk, frit og pluralistisk samfund 
kræver sand ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediefrihed danner grundlaget for et 
sandt demokratisk, frit og pluralistisk 
samfund; understreger, at den lovgivning, 
som for øjeblikket begrænser 
mediefriheden og internetfriheden, 
hurtigst muligt bør ændres;

Or. en

Ændringsforslag 198
Raimon Obiols
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Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; gør opmærksom på, at 
ytringsfrihed ikke kun gælder for 
oplysninger eller ideer, der modtages 
positivt eller anses for uskadelige, men 
ifølge den europæiske 
menneskerettighedskonvention også for 
dem, der "krænker, chokerer eller 
forstyrrer staten eller en 
befolkningsgruppe; understreger det 
påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

Or. en

Ændringsforslag 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; beklager, at en række love, 
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påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

herunder artikel 301-318 og artikel 220, 
stk. 6, sammenholdt med artikel 314, stk. 
2, artikel 285 og artikel 288 i straffeloven, 
artikel 6 og artikel 7, stk. 2, i 
antiterrorloven samt lov 5651/2007 om 
internettet fortsat begrænser 
ytringsfriheden; gentager sine tidligere 
opfordringer til regeringen om at 
færdiggøre sin gennemgang af de retlige 
rammer for ytringsfriheden og hurtigst 
muligt bringe disse i overensstemmelse 
med den europæiske 
menneskerettighedskonvention og 
Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at afskaffe den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

Or. en
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Ændringsforslag 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at afskaffe den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

Or. en

Ændringsforslag 202
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -

13. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme udgør centrale europæiske 
værdier, og at et sandt demokratisk, frit og 
pluralistisk samfund kræver sand 
ytringsfrihed; understreger det 
påtrængende behov for at reformere den 
lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder -
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der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed;

der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters 
eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser 
ytringsfriheden, idet de indskrænker 
borgernes ret til information og gør det 
muligt at forbyde websteder i 
uforholdsmæssig stor udstrækning og 
varighed; glæder sig over lovforslaget fra 
justitsministeriet, som ophæver 
sendeforbuddene for tv-stationer;

Or. en

Ændringsforslag 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13 a. opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
nøje at overholde sine internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
sin relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; understreger 
betydningen af at sætte begrænsninger af 
de grundlæggende frihedsrettigheder ind i 
en bredere retsstatslig sammenhæng, 
hvad angår såvel formulering som 
anvendelse af loven; glæder sig i denne 
forbindelse over beslutningen om at 
tilbyde dommere og anklagere 
efteruddannelse i emner som 
ytringsfrihed og pressefrihed samt Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
fundamentale rolle;

Or. en
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Ændringsforslag 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13 a. anser kriminaliseringen af 
holdninger for at være den største 
hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet; beklager 
de urimelige begrænsninger af ytrings-, 
forenings- og forsamlingsfriheden og den 
hermed forbundne ulovlige retsforfølgelse 
af journalister, forfattere, forlæggere, 
akademikere, menneskeretsforkæmpere, 
fredelige demonstranter og aktivister samt 
repræsentanter for kurdiske poliske 
partier og foreninger; opfordrer 
indtrængende de tyrkiske myndigheder til 
strengt at overholde deres internationale 
forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre 
de relevante love og uddanne deres politi 
og dommere;

Or. en

Ændringsforslag 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13 b. understreger, at det finder det 
foruroligende, at antiterrorlove misbruges 
til politisk farvet forfølgelse af kritikere, 
journalister og oppositionsmedlemmer, 
uden at det bevises ved en fri og retfærdig 
retssag, at beskyldningerne er 
velbegrundede;
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Or. en

Ændringsforslag 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige 
og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af 
fortsat reform af retssystemet i Tyrkiet og 
fuld overholdelse af menneskerettigheder 
og grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 

udgår
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grundlæggende rettigheder samt retlige 
og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af 
fortsat reform af retssystemet i Tyrkiet og 
fuld overholdelse af menneskerettigheder 
og grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 208
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af 
fortsat reform af retssystemet i Tyrkiet og 
fuld overholdelse af menneskerettigheder 
og grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater;
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23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 209
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler, når der er opnået gode 
resultater på det pågældende område; er af 
den opfattelse, at der på grund at den 
afgørende betydning af fortsat reform af 
det tyrkiske retssystem bør iværksættes 
fornyede bestræbelser med henblik på 
screeningrapporten om kapitel 23 om 
retssystemet og grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 14
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af magtdeling, 
menneskerettigheder og grundlæggende 
rettigheder, navnlig ytringsfrihed og 
pressefrihed, bør iværksættes fornyede 
bestræbelser, der kan føre til åbning af
kapitel 23 om retssystemet og 
grundlæggende rettigheder; opfordrer 
Kommissionen til også at overveje skridt, 
der kan føre til åbning af kapitel 24 om 
retlige og indre anliggender;

Or. en

Ændringsforslag 211
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
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fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed, religionsfrihed og 
pressefrihed, bør iværksættes fornyede 
bestræbelser med henblik på 
screeningrapporten om kapitel 23 om 
retssystemet og grundlæggende rettigheder;

Or. el

Ændringsforslag 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder; mener endvidere, at kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed bør 
åbnes for at forbedre og fremskynde 
reformen af retsvæsenet på 
gennemskuelig vis og sikre, at reformen 
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videreføres med bistand fra EU;

Or. en

Ændringsforslag 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder;

14. støtter Kommissionens nye 
fremgangsmåde med at takle spørgsmål i 
forbindelse med retssystemet og 
grundlæggende rettigheder samt retlige og 
indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed 
forbundne kapitler på basis af klare og 
detaljerede handlingsplaner og at afslutte 
disse kapitler som de sidste på grundlag af 
fuldstændig overbevisende gode opnåede 
resultater; er af den opfattelse, at der på 
grund at den afgørende betydning af fortsat 
reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld 
overholdelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ytringsfrihed og pressefrihed, bør 
iværksættes fornyede bestræbelser med 
henblik på screeningrapporten om kapitel 
23 om retssystemet og grundlæggende 
rettigheder; anmoder Kommissionen om at 
fremsende denne screeningrapport til 
Europa-Parlamentet, Republikken 
Tyrkiets regering og parlament, 
Europarådets generalsekretær og 
formanden for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol;

Or. en

Ændringsforslag 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14 a. glæder sig over Tyrkiets ratificering 
af den valgfri protokol til FN's
konvention mod tortur den 27. september 
2011;

Or. en

Ændringsforslag 215
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14 a. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
anerkende retten til at nægte tvungen 
militærtjeneste af samvittighedsgrunde i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols afgørelse i 
sagen Erçep mod Tyrkiet; konstaterer 
med bekymring, at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols dom fra 
2006 i sagen Ülke mod Tyrkiet, der 
krævede gennemførelse af lovgivning til 
forebyggelse af den gentagne forfølgelse 
af personer, der af samvittighedsgrunde 
nægter at gøre tvungen militærtjeneste, 
ikke er blevet fulgt;

Or. en

Ændringsforslag 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14 a. er meget betænkelig ved den 
politiske blokering af 18 
forhandlingskapitler, herunder navnlig 
kapitel 22, 23og 24 om henholdsvis 
regionalpolitik, retsvæsen og 
grundlæggende rettigheder og 
retfærdighed, frihed og sikkerhed, på et 
tidspunkt, hvor tyrkisk politik er 
domineret af forfatnings- og retsreformer, 
som de europæiske standarder bør være 
rettesnor for, og hvor EU og Tyrkiet er 
ved at forhandle en tilbagetagelsesaftale; 
opfordrer i den forbindelse indtrængende 
medlemsstaterne til at give et nyt politisk 
incitament til overvindelse af den 
eksisterende politiske blokade og åbning 
af forhandlingskapitel 22, 23 og 24;

Or. en

Ændringsforslag 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;

15. opfordrer Tyrkiet til at indlede en 
proces for decentralisering og fornuftigt 
lokalstyre med henblik på at opfylde 
kravene fra de forskellige 
befolkningsgrupper; anbefaler Tyrkiet at 
tillade brugen af andre sprog end tyrkisk i 
offentlige tjenester og den offentlige 
administration og opgive sine forbehold 
mod gennemførelse af den europæiske 
konvention om lokalt selvstyre; glæder sig 
over fremskridtet med udviklingen af en 
samlet strategi og handlingsplan for 
korruptionsbekæmpelse; understreger 
behovet for yderligere fremskridt inden for 
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lovgivning og generelle forholdsregler mod 
korruption og opfordrer til, at styrken og 
uafhængigheden af de institutioner, som 
deltager i bekæmpelsen af korruption, 
forøges;

Or. en

Ændringsforslag 218
Nadezhda Neynsky

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse 
og med gennemførelsen af næsten alle 
anbefalingerne i GRECO-
evalueringsrapporterne fra 2005; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;
opfordrer regeringen til at gennemføre de 
resterende GRECO-anbefalinger om 
"strafbarhed" og "gennemskuelig 
finansiering af politiske partier";

Or. en

Ændringsforslag 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over fremskridtet med 15. glæder sig over fremskridtet med 
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udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse;
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption
og opfordrer til, at styrken og 
uafhængigheden af de institutioner, som 
deltager i bekæmpelsen af korruption, 
forøges;

udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
opfordrer Tyrkiet til at afslutte sine 
bestræbelser på at ændre lovgivningen 
vedrørende korruption for at bringe den i 
overensstemmelse med GRECO's 
anbefalinger og opfordrer til, at styrken og 
uafhængigheden af de institutioner, som 
deltager i bekæmpelsen af korruption, 
forøges;

Or. en

Ændringsforslag 220
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;
understreger, at de internationale 
kriminelle netværkers 
grænseoverskridende virkninger gør det 
nødvendigt at udvide samarbejdet mellem 
EU og Tyrkiet om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet;

Or. en

Ændringsforslag 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols
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Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;
opfordrer Tyrkiet til at afslutte sine 
bestræbelser på at ændre den relevante 
lovgivning vedrørende korruption for at 
bringe den i overensstemmelse med 
GRECO's anbefalinger; 

Or. en

Ændringsforslag 222
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;

15. glæder sig over fremskridtet med 
udviklingen af en samlet strategi og 
handlingsplan for korruptionsbekæmpelse; 
understreger behovet for yderligere 
fremskridt inden for lovgivning og 
generelle forholdsregler mod korruption og 
opfordrer til, at styrken og uafhængigheden 
af de institutioner, som deltager i 
bekæmpelsen af korruption, forøges;
konstaterer, at Tyrkiet får 4,4 point i det 
korruptionsindeks, der er opstillet af 
Transparency International, og at landets 
resultater altså i denne henseende lader 
meget tilbage at ønske;

Or. nl
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Ændringsforslag 223
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. efterlyser den fulde anvendelse af 
forfatningsmæssige bestemmelser til 
sikring af retten til at afholde 
demonstrationer og anmoder 
indenrigsministeriet om at færdiggøre 
reformen af loven om afholdelse af møder 
og demonstrationer;

16. efterlyser den fulde anvendelse af 
forfatningsmæssige bestemmelser til 
sikring af retten til at afholde fredelige 
demonstrationer og anmoder 
indenrigsministeriet om at færdiggøre 
reformen af loven om afholdelse af møder 
og demonstrationer;

Or. en

Ændringsforslag 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
for ECR-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16 a. understreger, at et land som Tyrkiet, 
der befinder sig i forhandlinger om 
tiltrædelse af EU, skal garantere 
menneskerettighederne i praksis, 
herunder også retten til religionsfrihed 
for samtlige borgere; 

Or. en

Ændringsforslag 225
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 17
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen 
i august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. noterer sig vedtagelsen i august 2011 
af den nye lovgivning til ændring af loven 
fra februar 2008 om fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for alle religionssamfund 
at få status som juridisk person, ved at 
fjerne alle begrænsninger for uddannelsen 
af gejstlige, ved at anerkende f.eks. 
aleviernes helligdomme og ved at indstille 
de ulovlige eksproprieringer; opfordrer 
den tyrkiske regering til at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

Or. en

Ændringsforslag 226
Pino Arlacchi

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed og om 
nødvendigheden af i fuldt omfang at 
anerkende minoriteternes rettigheder; 
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alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder 
for gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

Or. en

Ændringsforslag 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
for ECR-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
religiøse minoritetsgruppers
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende aleviers, jøders 
og kristnes helligdomme og 
uddannelsessteder, f.eks. dem, der tilhører 
den aramæiske (syriske), den græske og 
den armenske befolkningsgruppe, og ved 
at efterleve Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
domme og lade Venedigkommissionens 
holdninger afspejle sig i de juridiske 
rammer;

Or. en
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Ændringsforslag 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer; glæder 
sig over premierministerens udtalelse den 
23. november 2011, hvor han undskyldte 
folkemordet i Dersim i 1937-38, og 
opfordrer Tyrkiet til at tage yderligere 
skridt til at yde ofrenes familier fuld 
anerkendelse og erstatning; 

Or. en

Ændringsforslag 229
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
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august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; håber, at de vilkår og 
procedurer, der kommer ud af dette, ikke 
vil hindre dens effektive anvendelse;
erindrer dog om det påtrængende behov for 
at fortsætte det vitale reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religionssamfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger for uddannelsen af gejstlige, 
ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

Or. bg

Ændringsforslag 230
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder og forventer, at den 
gennemføres fuldstændig; erindrer dog om 
det påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen, 
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gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

ansættelsen og afløsningen af gejstlige, 
ved at give alle kirker og andre 
helligdomme, monumenter, hellige steder 
og andre religiøse ejendomme, herunder 
også løsøre tilbage til de retmæssige ejere, 
ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

Or. en

Ændringsforslag 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers, 
herunder den aleviske, den græske, den 
armenske og den aramæiske 
samfundsgruppes samt andre kristne 
samfundsgruppers, ejendomsrettigheder 
erindrer dog om det påtrængende behov for 
at fortsætte det vitale reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religionssamfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger for uddannelsen af gejstlige, 
ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;
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Or. en

Ændringsforslag 232
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for effektiv 
gennemførelse af lovbestemmelserne og et 
grundigt reformarbejde på området for 
tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, 
især ved at gøre det muligt for 
religionssamfund at få status som juridisk 
person, ved at fjerne alle begrænsninger for 
uddannelsen af gejstlige, ved at anerkende 
Alevi-steder for gudstjenester og ved at 
efterleve Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
domme og lade Venedigkommissionens 
holdninger afspejle sig i de juridiske 
rammer; beklager i den forbindelse, at 
Halki-seminariet (Heybeliada), et græsk 
ortodokst præsteseminarium, fortsat er 
lukket;

Or. en

Ændringsforslag 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 17
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-
, samvittigheds- og religionsfrihed, især 
ved at gøre det muligt for religionssamfund 
at få status som juridisk person, ved at 
fjerne alle begrænsninger for uddannelsen 
af gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder 
for gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om, at 
denne lovgivning også skal gennemføres i 
praksis, og at der er behov for at gøre en 
yderligere vigtig reformindsats på området 
for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religionssamfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger for uddannelsen af gejstlige, 
ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

Or. de

Ændringsforslag 234
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
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at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige og for deres avancement i det 
gejstlige hierarki, ved at tilbagelevere alle 
kirker og andre bedesteder og disses 
tilliggender til deres retmæssige ejere, ved 
at anerkende Alevi-steder for gudstjenester 
og ved at efterleve Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
domme og lade Venedigkommissionens 
holdninger afspejle sig i de juridiske 
rammer og i praksis gennem anerkendelse 
af religiøse samfund som juridiske 
personer og brugen af den kirkelige titel 
”økumenisk” om den ortodokse patriark;

Or. el

Ændringsforslag 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende aleviske, 
aramæiske, græske og armenske 
helligdomme og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
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afspejle sig i de juridiske rammer; afspejle sig i de juridiske rammer;

Or. en

Ændringsforslag 236
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer, og om 
behovet for fuldstændig anerkendelse af 
minoriteternes rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 237
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 17



PE478.719v01-00 144/287 AM\888692DA.doc

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i 
august 2011 af den nye lovgivning til 
ændring af loven fra februar 2008 om 
fonde og udvidelsen af 
anvendelsesområdet for genetablering af 
ikke-muslimske samfundsgruppers 
ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det 
vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religionssamfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger for uddannelsen af 
gejstlige, ved at anerkende Alevi-steder for 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og lade 
Venedigkommissionens holdninger 
afspejle sig i de juridiske rammer;
beklager, at hadske udtalelser om 
religiøse minoriteter er meget udbredte i 
medierne, herunder i tv, og ikke straffes, 
hvilket bidrager til, at der til stadighed er 
en fjendtlig stemning over for religiøse 
minoriteter i Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 238
Konrad Szymański

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17 a. nærer stadig bekymring med hensyn 
til den fuldstændige og effektive respekt 
for religiøse minoriteters ret til 
religionsfrihed i Tyrkiet; henviser især til 
uløste og alvorlige problemer som f.eks. 
det negative billede, der tegnes af 
missionærer, f.eks. i medierne, 
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hindringerne for uddannelse af gejstlige, 
den manglende anerkendelse af religiøse 
minoritetssamfund som juridiske 
personer, konfiskeringen af ejendom og 
den diskriminerende praksis i forbindelse 
med identitetsbeviser; understreger, at fri 
religionsudøvelse kun er et af aspekterne 
ved retten til religionsfrihed, som også 
omfatter retten til at skifte religion og 
også til at lade sin religion manifestere sig 
i religionsundervisning og i praktisering 
og overholdelse af religiøse regler på 
personligt, kollektivt, privat, offentligt og 
institutionelt plan;

Or. en

Ændringsforslag 239
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17 a. opfordrer den tyrkiske regering til at 
finde en løsning på 
militærnægterproblemet i 
overensstemmelse med dommen i sagen 
Ülke mod Tyrkiet og anden relevant 
retspraksis fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol;

Or. en

Ændringsforslag 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
for ECR-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17 a. nærer fortsat bekymring med hensyn 
til minoriteternes ejendom og 
ejendomsrettigheder, f.eks. de problemer, 
den aramæiske (syriske) 
befolkningsgruppe står overfor, og 
opfordrer regeringen til at sikre, at Skt. 
Gabriel-klosteret, som blev grundlagt i 
397, ikke fratages sine jordbesiddelser, og 
at det beskyttes i sin helhed; udtrykker 
desuden bekymring med hensyn til den 
fortsatte ulovlige beslaglæggelse af 
betydelige landområder, der historisk og 
juridisk set tilhører gamle aramæsike 
(syriske) klostre, kirker og jordejere i det 
sydøstlige Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 241
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund 
og minoriteter; opfordrer indtrængende 
den tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds religiøse 
mangfoldighed, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund, og understreger 
nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale;

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund 
og minoriteter; opfordrer indtrængende 
den tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle
det tyrkiske samfunds religiøse
mangfoldighed, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund, og understreger 
nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale;

18. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at skolernes 
undervisningsmaterialer afspejler det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed, 
nedbryder fordomme og fremmer fuld 
accept af alle mindretal og religiøse 
samfund;

Or. en

Ændringsforslag 243
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den
tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds religiøse
mangfoldighed, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter samt ligestilling mellem mænd 
og kvinder; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på at revidere skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds mangfoldighed, 
nedbryde fordomme og fremme fuld accept 
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samfund, og understreger nødvendigheden 
af upartisk undervisningsmateriale;

af alle religiøse samfund, og understreger 
nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale; glæder sig over 
oprettelsen af ligestillingskommissionen 
under uddannelsesministeriet og de 
resultater, den har opnået med hensyn til 
at fjerne sexistiske udtryk, billeder og 
vendinger fra undervisningsmaterialet;

Or. en

Ændringsforslag 244
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds religiøse 
mangfoldighed, nedbryde fordomme og
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund, og understreger 
nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale;

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at fjerne fordomme og 
æreskrænkelser over for religiøse 
minoriteter fra skolernes 
undervisningsmaterialer for at fremme fuld 
accept af alle religiøse samfund og afspejle 
den religiøse pluralisme i det tyrkiske 
samfund; 

Or. de

Ændringsforslag 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Forslag til beslutning
Punkt 18
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds religiøse 
mangfoldighed, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund, og understreger nødvendigheden 
af upartisk undervisningsmateriale;

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle
det tyrkiske samfunds etniske og religiøse 
mangfoldighed, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund og minoritetssamfund, og 
understreger nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale;

Or. en

Ændringsforslag 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds religiøse
mangfoldighed, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund, og understreger nødvendigheden 
af upartisk undervisningsmateriale;

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds mangfoldige 
trosretninger, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund og andre minoritetssamfund, og 
understreger nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale; er lettet over, at 
studerende, som var uretmæssigt fængslet 
i 18 måneder, efter at de havde krævet fri 
uddannelse, nu er løsladt;
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Or. en

Ændringsforslag 247
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds religiøse 
mangfoldighed, nedbryde fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund, og understreger nødvendigheden 
af upartisk undervisningsmateriale;

18. henviser til, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund og 
minoriteter; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds religiøse 
mangfoldighed, forhindre diskrimination, 
nedbryde fordomme og fremme fuld accept 
af alle religiøse samfund, og understreger 
nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale; opfordrer til, at 
den tvungne religionsundervisning 
afskaffes;

Or. en

Ændringsforslag 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18 a. opfordrer Tyrkiet til fuldt ud at 
respektere retten til eget modersmål, som 
bør indskrives i den nye forfatning; 
anbefaler, at skolerne gives mulighed for 
at tilbyde undervisning på modersmålet 
igennem en revision af artikel 42 i 
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forfatningen; anbefaler desuden en 
revision af de nuværende love om 
provinsstyre, efternavne og alfabet for at 
give kurderne og andre minoritetsgrupper 
tilladelse til frit at bruge deres eget sprog;

Or. en

Ændringsforslag 249
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. opfordrer indtrængende de tyrkiske 
myndigheder til at træffe kraftige og 
effektive foranstaltninger til bekæmpelse 
af antisemitiske udtalelser og på den 
måde sætte et eksempel for regionen;

Or. nl

Ændringsforslag 250
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18а. opfordrer Tyrkiet til at forstærke sin 
indsats for at bekæmpe religiøs 
intolerance ved at tage skridt til at 
forhindre angreb mod kristne gejstlige og 
ledere af kristne befolkningsgrupper;

Or. bg

Ændringsforslag 251
Geoffrey Van Orden
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Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om 
at gå videre med indførelsen af en 
kvoteordning med henblik på at sikre en 
passende repræsentation af kvinder på 
alle niveauer i erhvervslivet, i den 
offentlige sektor og i politik; opfordrer 
navnlig de politiske partier til at styrke 
kvindernes aktive engagement og 
deltagelse i det politiske liv;

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet;

Or. en

Ændringsforslag 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om 
at gå videre med indførelsen af en 
kvoteordning med henblik på at sikre en 
passende repræsentation af kvinder på alle 
niveauer i erhvervslivet, i den offentlige 
sektor og i politik; opfordrer navnlig de 
politiske partier til at styrke kvindernes 
aktive engagement og deltagelse i det 
politiske liv;

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; opfordrer erhvervslivet 
til aktivt at fremme og tage konkrete 
initiativer til at sikre en passende 
repræsentation af kvinder i erhvervslivet; 
opfordrer navnlig de politiske partier til at 
styrke kvindernes aktive engagement og 
deltagelse i det politiske liv;



AM\888692DA.doc 153/287 PE478.719v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om 
at gå videre med indførelsen af en 
kvoteordning med henblik på at sikre en 
passende repræsentation af kvinder på alle 
niveauer i erhvervslivet, i den offentlige 
sektor og i politik; opfordrer navnlig de 
politiske partier til at styrke kvindernes 
aktive engagement og deltagelse i det 
politiske liv;

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; henviser til de mange 
forskellige forslag, der tager sigte på at 
sikre en passende repræsentation af kvinder 
på alle niveauer i erhvervslivet, i den 
offentlige sektor og i politik; opfordrer 
navnlig de politiske partier til at styrke 
kvindernes aktive engagement og 
deltagelse i det politiske liv;

Or. de

Ændringsforslag 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om at 
gå videre med indførelsen af en 
kvoteordning med henblik på at sikre en 

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager, at der er behov 
for at forstærke de særlige 
foranstaltninger med henblik på at sikre 
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passende repræsentation af kvinder på alle 
niveauer i erhvervslivet, i den offentlige 
sektor og i politik; opfordrer navnlig de 
politiske partier til at styrke kvindernes 
aktive engagement og deltagelse i det 
politiske liv;

en passende repræsentation af kvinder på 
alle niveauer i erhvervslivet, i den 
offentlige sektor og i politik; opfordrer 
navnlig de politiske partier til at styrke 
kvindernes aktive engagement og 
deltagelse i det politiske liv;

Or. en

Ændringsforslag 255
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om at 
gå videre med indførelsen af en 
kvoteordning med henblik på at sikre en 
passende repræsentation af kvinder på alle 
niveauer i erhvervslivet, i den offentlige 
sektor og i politik; opfordrer navnlig de 
politiske partier til at styrke kvindernes 
aktive engagement og deltagelse i det 
politiske liv;

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om at 
gå videre med indførelsen af en 
kvoteordning med henblik på at sikre en 
passende repræsentation af kvinder på alle 
niveauer i erhvervslivet, i den offentlige 
sektor og i politik;

Or. en

Ændringsforslag 256
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 

19. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i 
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sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse i 
arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om at 
gå videre med indførelsen af en 
kvoteordning med henblik på at sikre en 
passende repræsentation af kvinder på alle 
niveauer i erhvervslivet, i den offentlige 
sektor og i politik; opfordrer navnlig de 
politiske partier til at styrke kvindernes 
aktive engagement og deltagelse i det 
politiske liv;

sine reformbestræbelser og i den 
forbindelse bekæmpe fattigdom blandt 
kvinder samt øge kvindernes sociale 
inklusion og deltagelse i arbejdsmarkedet; 
gentager sit forslag om at gå videre med 
indførelsen af en kvoteordning med 
henblik på at sikre en passende 
repræsentation af kvinder på alle niveauer i 
erhvervslivet, i den offentlige sektor og i 
politik; opfordrer navnlig de politiske 
partier til at styrke kvindernes aktive 
engagement og deltagelse i det politiske 
liv; glæder sig over den tyrkiske regerings 
indsats for at øge skolegangen for piger, 
som har resulteret i, at kløften mellem 
drenge og piger på 
grunduddannelsestrinnet er næsten 
forsvundet, og opfordrer den tyrkiske 
regering til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for også at mindske 
kløften mellem kønnene på 
sekundærtrinnet; 

Or. en

Ændringsforslag 257
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19 a. glæder sig over, at antallet af 
kvinder i det tyrkiske parlament er øget 
siden valget i juni 2011, og opfordrer de 
politiske partier til yderligere at styrke 
kvindernes aktive engagement og 
deltagelse i det politiske liv;

Or. en

Ændringsforslag 258
Emine Bozkurt
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Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at håndhæve 
og styrke lov nr. 4320 om beskyttelse af 
familien og ved gennem politiet og 
domstolene at føre nøje tilsyn med dens 
gennemførelse, ved nøje at overvåge 
kommunernes forpligtelse til at oprette et 
tilstrækkelig antal krisecentre for kvinder 
og mindreårige i fare og ved at indføre en 
ordning med opfølgende støtte til kvinder, 
der forlader krisecentrene, med henblik på 
at stille psykologisk og juridisk bistand 
samt sundhedsydelser til rådighed og 
hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige;

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold 
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber og barnebrude, især ved 
at ændre lov nr. 4320 om beskyttelse af 
familien for at sikre bred anvendelse 
uanset ægteskabelig status og karakteren 
af forholdet mellem offer og 
gerningsmand ved at indføje effektive 
retsmidler og beskyttelsesmekanismer, ved 
nøje at overvåge kommunernes forpligtelse 
til at oprette et tilstrækkeligt antal 
krisecentre for kvinder og mindreårige i 
fare, ved at garantere krisecentrenes 
sikkerhed og ansætte veluddannede og 
vellønnede socialarbejdere samt igennem 
faglige uddannelseskurser sikre, at 
kvinderne i krisecentrene bliver i stand til 
at opbygge et nyt liv for sig selv og deres 
børn, og ved at indføre en ordning med 
opfølgende støtte til kvinder, der forlader 
krisecentrene, med henblik på at stille 
psykologisk og juridisk bistand samt 
sundhedsydelser til rådighed og hjælpe 
dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige; glæder sig 
over det nye cirkulære nr. 18 fra det høje 
råd af dommere og anklagere, som 
fastsætter, at gennemførelsen af 
beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse 
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med sager om vold i hjemmet ikke 
længere vil blive udsat, indtil retssagen er 
afsluttet, og at samtlige offentlige 
anklagekontorer i landet vil oprette 
specialiserede enheder for sager om vold i 
hjemmet;

Or. en

Ændringsforslag 259
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold 
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at håndhæve 
og styrke lov nr. 4320 om beskyttelse af 
familien og ved gennem politiet og 
domstolene at føre nøje tilsyn med dens 
gennemførelse, ved nøje at overvåge 
kommunernes forpligtelse til at oprette et 
tilstrækkelig antal krisecentre for kvinder 
og mindreårige i fare og ved at indføre en 
ordning med opfølgende støtte til kvinder, 
der forlader krisecentrene, med henblik på 
at stille psykologisk og juridisk bistand 
samt sundhedsydelser til rådighed og 
hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; støtter 
regeringens foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold 
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at håndhæve 
og styrke lov nr. 4320 om beskyttelse af 
familien og ved gennem politiet og 
domstolene at føre nøje tilsyn med dens 
gennemførelse, ved nøje at overvåge 
kommunernes forpligtelse til at oprette et 
tilstrækkelig antal krisecentre for kvinder 
og mindreårige i fare og ved at indføre en 
ordning med opfølgende støtte til kvinder, 
der forlader krisecentrene, med henblik på 
at stille psykologisk og juridisk bistand 
samt sundhedsydelser til rådighed og 
hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige; opfordrer 
regeringen og parlamentet til at afslutte 
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udsatte kvinder og mindreårige; lovgivningsproceduren til vedtagelse af 
lovforslaget om beskyttelse af kvinder og 
familiemedlemmer;

Or. en

Ændringsforslag 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold 
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at håndhæve 
og styrke lov nr. 4320 om beskyttelse af 
familien og ved gennem politiet og 
domstolene at føre nøje tilsyn med dens 
gennemførelse, ved nøje at overvåge 
kommunernes forpligtelse til at oprette et 
tilstrækkelig antal krisecentre for kvinder 
og mindreårige i fare og ved at indføre en 
ordning med opfølgende støtte til kvinder, 
der forlader krisecentrene, med henblik på 
at stille psykologisk og juridisk bistand 
samt sundhedsydelser til rådighed og 
hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige;

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af de såkaldte 
æresdrab, vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber, især ved at 
håndhæve og styrke lov nr. 4320 om 
beskyttelse af familien og ved gennem 
politiet og domstolene at føre nøje tilsyn 
med dens gennemførelse, ved nøje at 
overvåge kommunernes forpligtelse til at 
oprette et tilstrækkelig antal krisecentre for 
kvinder og mindreårige i fare og ved at 
indføre en ordning med opfølgende støtte 
til kvinder, der forlader krisecentrene, med 
henblik på at stille psykologisk og juridisk 
bistand samt sundhedsydelser til rådighed 
og hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige;

Or. nl
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Ændringsforslag 261
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold 
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at håndhæve 
og styrke lov nr. 4320 om beskyttelse af 
familien og ved gennem politiet og 
domstolene at føre nøje tilsyn med dens 
gennemførelse, ved nøje at overvåge 
kommunernes forpligtelse til at oprette et 
tilstrækkelig antal krisecentre for kvinder 
og mindreårige i fare og ved at indføre en 
ordning med opfølgende støtte til kvinder, 
der forlader krisecentrene, med henblik på 
at stille psykologisk og juridisk bistand 
samt sundhedsydelser til rådighed og 
hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige;

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold 
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at nå til bred 
enighed med kvinderetsgrupper på 
grundlag af lovforslaget om beskyttelse af 
kvinder og familiemedlemmer mod vold, 
ved at håndhæve og styrke lov nr. 4320 om 
beskyttelse af familien og ved gennem 
politiet og domstolene at føre nøje tilsyn 
med dens gennemførelse, ved nøje at 
overvåge kommunernes forpligtelse til at 
oprette et tilstrækkelig antal krisecentre for 
kvinder og mindreårige i fare og ved at 
indføre en ordning med opfølgende støtte 
til kvinder, der forlader krisecentrene, med 
henblik på at stille psykologisk og juridisk 
bistand samt sundhedsydelser til rådighed 
og hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige;

Or. en
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Ændringsforslag 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold 
i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at håndhæve 
og styrke lov nr. 4320 om beskyttelse af 
familien og ved gennem politiet og 
domstolene at føre nøje tilsyn med dens 
gennemførelse, ved nøje at overvåge 
kommunernes forpligtelse til at oprette et 
tilstrækkelig antal krisecentre for kvinder 
og mindreårige i fare og ved at indføre en 
ordning med opfølgende støtte til kvinder, 
der forlader krisecentrene, med henblik på 
at stille psykologisk og juridisk bistand 
samt sundhedsydelser til rådighed og 
hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige;

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. 
november 2011 har underskrevet og 
ratificeret Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet; opfordrer 
regeringen til fortsat at styrke sine 
præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, det 
endemiske problem med vold i hjemmet 
og fænomenet med tvangsægteskaber, især 
ved at gennemrevidere lov nr. 4320 om 
beskyttelse af familien for at sikre, at 
loven beskytter alle gifte og ugifte kvinder, 
og ved gennem politiet og domstolene at 
føre nøje tilsyn med dens gennemførelse, 
ved nøje at overvåge kommunernes 
forpligtelse til at oprette et tilstrækkelig 
antal krisecentre for alle kvinder og
mindreårige i fare og ved at indføre en 
ordning med opfølgende støtte til alle 
kvinder, der forlader krisecentrene, med 
henblik på at stille psykologisk og juridisk 
bistand samt sundhedsydelser til rådighed 
og hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra 
ministeriet for familie- og socialpolitik for 
at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentrene samt ministeriets beslutning 
om at tillade private foretagender at åbne 
krisecentre som en yderligere hjælp til 
udsatte kvinder og mindreårige;

Or. en

Ændringsforslag 263
Emine Bozkurt
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Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20 a. opfordrer den tyrkiske regering til at 
indføre en nultolerancepolitik over for 
vold mod kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 264
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 20 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20 a. er foruroliget over den 
uforholdsmæssigt høje fattigdomsrate 
blandt børn; opfordrer Tyrkiet til at 
udvikle en omfattende strategi til 
bekæmpelse af børnefattigdom og 
børnearbejde; glæder sig over 
ratificeringen af Europarådets konvention 
om beskyttelse af børn mod seksuel 
udnyttelse og seksuelt misbrug; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at forstærke 
indsatsen for at bekæmpe børnevold i 
hjemmet;

Or. en

Ændringsforslag 265
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 20 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20 b. understreger vigtigheden af effektiv 
koordination i bestræbelserne på at sikre 
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integration af kønsaspektet; glæder sig 
derfor over den tyrkiske regerings indsats 
for at styrke samarbejdet mellem de 
statslige myndigheder om integration af 
kønsaspektet;

Or. en

Ændringsforslag 266
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 20 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20 c. glæder sig over, at man fortsat 
uddanner politikfolk, sundhedspersonale, 
dommere og anklagere i forebyggelse af 
vold i hjemmet; bemærker, at det er 
nødvendigt at supplere denne indsats med 
et system, der gør det muligt at 
identificere og iværksætte en 
efterforskning vedrørende personer, der 
ikke beskytter og bistår ofrene;

Or. en

Ændringsforslag 267
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves;
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lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på 
grund af seksuel orientering; gentager på 
ny sin opfordring til den tyrkiske regering 
om at beordre de tyrkiske væbnede styrker 
til at ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en ”psykoseksuel 
lidelse”;

Or. en

Ændringsforslag 268
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på 
grund af seksuel orientering; gentager på 
ny sin opfordring til den tyrkiske regering 
om at beordre de tyrkiske væbnede styrker 
til at ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en ”psykoseksuel 
lidelse”;

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination;

Or. lt
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Ændringsforslag 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
for S&D-Gruppen
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
for ALDE-Gruppen
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på grund 
af seksuel orientering; gentager på ny sin 
opfordring til den tyrkiske regering om at 
beordre de tyrkiske væbnede styrker til at 
ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en ”psykoseksuel 
lidelse”;

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination, herunder også beskyttelse 
mod diskrimination på grund af seksuel 
orientering og kønsidentitet; bemærker, at 
der er behov for en effektiv juridisk og 
politisk indsats til bekæmpelse af 
homofobi, transfobi og enhver form for 
diskrimination, chikane – herunder også 
fra politiets eller politikeres side – eller 
vold på grund af seksuel orientering og 
kønsidentitet; beklager den almindelige 
forfølgelse af lesbiske, bøsser, biseksuelle 
og transseksuelle, herunder også 
transkønnede prostituerede, på grundlag 
af loven om mindre forbrydelser og 
bestemmelserne om "umoralsk adfærd";
gentager på ny sin opfordring til den 
tyrkiske regering om at beordre de tyrkiske 
væbnede styrker til at ophøre med at 
kategorisere homoseksualitet som en 
”psykoseksuel lidelse”;

Or. en
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Ændringsforslag 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på grund 
af seksuel orientering; gentager på ny sin 
opfordring til den tyrkiske regering om at 
beordre de tyrkiske væbnede styrker til at 
ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en ”psykoseksuel 
lidelse”;

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination, også omfattende 
beskyttelse mod diskrimination på grund 
af seksuel orientering og kønsidentitet;
bemærker, at der er behov for en effektiv 
juridisk og politisk indsats til bekæmpelse 
af homofobi, transfobi og enhver form for 
diskrimination, chikane – herunder også 
fra politiets eller politikeres side – eller 
vold på grund af seksuel orientering og 
kønsidentitet; beklager den almindelige 
forfølgelse af lesbiske, bøsser, biseksuelle 
og transseksuelle, herunder også 
transkønnede prostituerede, på grundlag 
af loven om mindre forbrydelser og 
bestemmelserne om "umoralsk adfærd";
gentager på ny sin opfordring til den 
tyrkiske regering om at beordre de tyrkiske
væbnede styrker til at ophøre med at 
kategorisere homoseksualitet som en 
”psykoseksuel lidelse”;

Or. en

Ændringsforslag 271
Emine Bozkurt
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Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på grund 
af seksuel orientering; gentager på ny sin 
opfordring til den tyrkiske regering om at 
beordre de tyrkiske væbnede styrker til at 
ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en ”psykoseksuel 
lidelse”;

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på grund 
af seksuel orientering, herunder vold mod 
transpersoner; gentager på ny sin 
opfordring til den tyrkiske regering om at 
beordre de tyrkiske væbnede styrker til at 
ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en ”psykoseksuel 
lidelse”; opfordrer den tyrkiske regering 
til at genoptage arbejdet med romaernes 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 272
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 

21. opfordrer indtrængende regeringen til 
at sikre, at lighed uanset køn, race og 
etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder og seksuel 
orientering garanteres i lovgivningen og 
reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets 
regering til at tilnærme den tyrkiske 
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lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på grund 
af seksuel orientering; gentager på ny sin 
opfordring til den tyrkiske regering om at 
beordre de tyrkiske væbnede styrker til at 
ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en "psykoseksuel 
lidelse";

lovgivning til gældende EU-ret og vedtage 
lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af 
diskrimination; bemærker, at der er behov 
for en yderligere indsats til bekæmpelse af 
homofobi og enhver form for 
diskrimination, chikane eller vold på grund 
af seksuel orientering; gentager på ny sin 
opfordring til den tyrkiske regering om at 
beordre de tyrkiske væbnede styrker til at 
ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en "psykoseksuel 
lidelse"; bemærker, at Tyrkiet er medlem 
af Den Islamiske 
Konferenceorganisation, en organisation, 
der begrænser menneskerettighederne til 
dem, der er omfattet af Sharia, hvilket er i 
modstrid med EU's grundprincipper;

Or. nl

Ændringsforslag 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21 a. nærer alvorlig bekymring for 
lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle, navnlig ofre for 
mishandling, tortur og vilkårlige 
tilbageholdelser, efter 
indenrigsministerens udtalelser, hvori 
han betegnede homoseksualitet som 
"umoralsk", "uanstændigt" og 
"umenneskeligt"; er desuden foruroliget 
over de uforholdsmæssigt milde domme 
og de formildende omstændigheder, der 
tages i betragtning for dem, der er 
involveret i vold mod lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle; bemærker 
derfor, at der er behov for yderligere tiltag 
mod homofobi og diskrimination på 
grund af seksuel orientering, som 
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omhandlet i henstillingen fra 
Europarådets Ministerkomité til 
medlemsstaterne om foranstaltninger til 
bekæmpelse af diskrimination på grund af 
seksuel orientering eller kønsidentitet; 
anmoder om, at lovforslaget om 
bekæmpelse af diskrimination og om 
ligestillingsudvalget bringes i 
overensstemmelse med EU's standarder, 
også hvad angår køn eller seksuel 
orientering som begrundelse; opfordrer 
indtrængende nationale og lokale 
myndigheder til at sætte en stopper for de 
gentagne drab på transpersoner, herunder 
transkønnede prostituerede;

Or. en

Ændringsforslag 274
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at 
forstærke sine bestræbelser på yderligere 
at fremme den socioøkonomiske udvikling 
i det sydøstlige område; er af den 
opfattelse, at forfatningsreformen udgør 
en meget anvendelig ramme for en 
fremme af demokratisk åbning; henviser 
til, at en politisk løsning kun kan findes 
gennem en åben og sand demokratisk 
drøftelse af det kurdiske spørgsmål, og 

22. støtter regeringens bestræbelser på at 
finde en politisk løsning på det kurdiske 
spørgsmål; opfordrer alle politiske kræfter 
til sammen at arbejde hen imod målet om 
en styrkelse af den politiske dialog og 
indledningen af en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inddragelse og deltagelse af borgere med 
kurdisk oprindelse og kræver, at PKK og 
dets medlemmer og frontorganisationer 
indstiller al terroristisk virksomhed og 
oprigtigt engagerer sig i en fredelig, 
demokratisk politisk proces;
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udtrykker bekymring over, at der i 
forbindelse med KCK-retssagen er blevet 
indledt et stort antal sager mod forfattere 
og journalister, der skriver om det 
kurdiske spørgsmål, og at flere kurdiske 
politikere, lokalt valgte borgmestre og 
medlemmer af kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

Or. en

Ændringsforslag 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
tillægger i den forbindelse retten til 
undervisning på modersmålet og retten til 
at anvende kurdisk i administrativ 
kommunikation på lokalt plan afgørende 
betydning; opfordrer Tyrkiets regering til 
at forstærke sine bestræbelser på yderligere 
at fremme den socioøkonomiske udvikling 
i det sydøstlige område; er af den 
opfattelse, at forfatningsreformen udgør en 
meget anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
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kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

Or. en

Ændringsforslag 276
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse for at 
sikre retten til ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfrihed; opfordrer Tyrkiets 
regering til at forstærke sine bestræbelser 
på yderligere at fremme den 
socioøkonomiske udvikling i det sydøstlige 
område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
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fængslet; kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

Or. en

Ændringsforslag 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker alvorlig
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, 
ligesom tusindvis af aktive medlemmer af 
Freds- og Demokratipartiet (BDP), bl.a. et 
voksende antal demokratisk valgte
kurdiske politikere, borgmestre og 
medlemmer af provins- og 
kommunalbestyrelser, advokater og
menneskerettighedsforkæmpere, er blevet 
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fængslet i længere tid under verserende 
retssager;

Or. en

Ændringsforslag 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og fordømmer, at der i 
forbindelse med KCK-retssagen og andre 
politiaktioner er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at mange kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser, advokater, 
demonstranter og
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
chikaneret af politiet og fængslet;

Or. en
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Ændringsforslag 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet; understreger betydningen af, at 
diskussionen af det kurdiske spørgsmål 
tages op i de demokratiske institutioner, 
navnlig i nationalforsamlingen;

Or. en
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Ændringsforslag 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet;

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise 
modstandskraft og intensivere sine 
bestræbelser på at finde en politisk løsning 
på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
politiske kræfter til sammen at arbejde hen 
imod målet om en styrkelse af den politiske 
dialog og indledningen af en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inddragelse og deltagelse 
af borgere med kurdisk oprindelse; 
opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke 
sine bestræbelser på yderligere at fremme 
den socioøkonomiske udvikling i det 
sydøstlige område; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for en fremme af 
demokratisk åbning; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan findes gennem en 
åben og sand demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med 
KCK-retssagen er blevet indledt et stort 
antal sager mod forfattere og journalister, 
der skriver om det kurdiske spørgsmål, og 
at flere kurdiske politikere, lokalt valgte 
borgmestre og medlemmer af 
kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet 
fængslet; opfordrer den tyrkiske regering 
til at sikre regionen mod ulovlige 
bevæbnede organisationer og skabe et 
fredeligt klima for kurdiske politiske 
ledere med henblik på at etablere en fri og 
pluralistisk debat;

Or. en
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Ændringsforslag 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22 a. glæder sig over den forventede 
hurtige gennemførelse af den tyrkiske 
regerings nylige erklæring om, at den vil 
genåbne det græske mindretals skole på 
øen Gökçeada (Imbros), hvilket er et 
positivt skridt til bevarelse af den 
bikulturelle karakter, der præger de 
tyrkiske øer Gökçeada (Imbros) and 
Bozcaada (Tenedos), i overensstemmelse 
med Europarådets Parlamentariske 
Forsamlings resolution1625; konstaterer 
imidlertid, at der er behov for yderligere 
tiltag med henblik på at løse det græske 
mindretals problemer med hensyn til 
deres ejendomsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 282
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22 a. noterer sig den tyrkiske regerings 
omfattende strategi, der tager sigte på at 
øge borgernes demokratiske rettigheder 
og frihedsrettigheder ved at lægge vægt på 
deres kulturelle, sociale og økonomiske 
udviklingsbehov; er af den opfattelse, at 
forfatningsreformen udgør en meget 
anvendelig ramme for fremme af en 
demokratisk åbning; anmoder alle 
politiske kræfter om at arbejde sammen 
med henblik på at nå målet om øget 
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politisk dialog;

Or. en

Ændringsforslag 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22 a. glæder sig over de konstruktive 
skridt, der blev taget af parterne i den 
kurdiske konflikt i første halvdel af 2011, 
bl.a. i form af flere perioder med 
våbenstilstand fra PKK's og den tyrkiske 
regerings side og indledning af en dialog 
med Abdullah Öcalan; beklager, at 
forhandlingerne er blevet stoppet, og at 
man nu befinder sig i en ny fase med 
eskalerende vold; opfordrer den tyrkiske 
regering til at genoptage forhandlingerne 
snarest muligt og forbedre 
fængslingsforholdene for Öcalan, der har
været isolationsfængslet siden den 17. juli 
2011;

Or. en

Ændringsforslag 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 22 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22 b. opfordrer Tyrkiet til at tillade en 
omfattende og uafhængig undersøgelse af 
det tyrkiske militærs nuværende og 
tidligere aktiviteter, omfattende den 
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påståede anvendelse af kemiske våben; 
opfordrer Tyrkiet til at give 
Organisationen for Forbud mod Kemiske 
Våben (OPCW) adgang til alle relevante 
faciliteter og stille alle relevante 
dokumenter til dens rådighed;

Or. en

Ændringsforslag 285
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger nødvendigheden af at 
tilnærme den retlige ramme for 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder til 
EU's standarder og ILO's konventioner, 
eftersom fjernelsen af samtlige hindringer 
for arbejdstager- fagforeningsrettigheder 
vil sikre, at de nuværende stærke 
økonomiske fremskridt går hånd i hånd 
med en bredere fordeling i det tyrkiske 
samfund af den velstand, som den 
økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;

23. glæder sig over de tyrkiske 
myndigheders indsats for at tilnærme den 
retlige ramme for arbejdstager- og 
fagforeningsrettigheder til EU's standarder 
og ILO's konventioner; 

Or. en

Ændringsforslag 286
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger nødvendigheden af at 
tilnærme den retlige ramme for 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder til 
EU's standarder og ILO's konventioner, 

23. glæder sig over de tyrkiske 
myndigheders indsats for at tilnærme den 
retlige ramme for arbejdstager- og 
fagforeningsrettigheder til EU's standarder 
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eftersom fjernelsen af samtlige hindringer 
for arbejdstager- fagforeningsrettigheder 
vil sikre, at de nuværende stærke 
økonomiske fremskridt går hånd i hånd 
med en bredere fordeling i det tyrkiske 
samfund af den velstand, som den 
økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;

og ILO's konventioner, og noterer sig med 
tilfredshed den tyrkiske regerings politiske 
velvilje i denne forbindelse, eftersom 
fjernelsen af samtlige hindringer for 
arbejdstager- fagforeningsrettigheder vil 
sikre, at de nuværende stærke økonomiske 
fremskridt går hånd i hånd med en bredere 
fordeling i det tyrkiske samfund af den 
velstand, som den økonomiske vækst 
bringer med sig, og dermed giver mere 
vækstpotentiale;

Or. en

Ændringsforslag 287
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger nødvendigheden af at 
tilnærme den retlige ramme for 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder til 
EU's standarder og ILO's konventioner, 
eftersom fjernelsen af samtlige hindringer 
for arbejdstager- fagforeningsrettigheder 
vil sikre, at de nuværende stærke 
økonomiske fremskridt går hånd i hånd 
med en bredere fordeling i det tyrkiske 
samfund af den velstand, som den 
økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;

23. understreger, at det er påtrængende 
nødvendigt at tilnærme den retlige ramme 
for arbejdstager- og 
fagforeningsrettigheder til EU's standarder, 
Europarådets instrumenter og ILO's 
konventioner og anvende dem i fuldt 
omfang i praksis, eftersom fjernelsen af 
samtlige hindringer for arbejdstager-
fagforeningsrettigheder vil sikre, at de 
nuværende stærke økonomiske fremskridt 
går hånd i hånd med en bredere fordeling i 
det tyrkiske samfund af den velstand, som 
den økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;

Or. en

Ændringsforslag 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Punkt 23
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger nødvendigheden af at 
tilnærme den retlige ramme for 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder til 
EU's standarder og ILO's konventioner, 
eftersom fjernelsen af samtlige hindringer 
for arbejdstager- fagforeningsrettigheder 
vil sikre, at de nuværende stærke 
økonomiske fremskridt går hånd i hånd 
med en bredere fordeling i det tyrkiske 
samfund af den velstand, som den 
økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;

23. understreger nødvendigheden af at 
tilnærme den retlige ramme for 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder til 
EU's standarder og ILO's konventioner, 
eftersom fjernelsen af samtlige hindringer 
for arbejdstager- og 
fagforeningsrettigheder vil sikre, at de 
nuværende stærke økonomiske fremskridt 
går hånd i hånd med en bredere fordeling i 
det tyrkiske samfund af den velstand, som 
den økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;
udtrykker håb om, at en sådan 
harmonisering vil føre til mindre social 
dumping, der er i modstrid med princippet 
om fair konkurrence, som EU forsøger at 
indarbejde; 

Or. it

Ændringsforslag 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. understreger nødvendigheden af at 
tilnærme den retlige ramme for 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder til 
EU's standarder og ILO's konventioner, 
eftersom fjernelsen af samtlige hindringer 
for arbejdstager- fagforeningsrettigheder 
vil sikre, at de nuværende stærke 
økonomiske fremskridt går hånd i hånd 
med en bredere fordeling i det tyrkiske 
samfund af den velstand, som den 
økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;

23. understreger nødvendigheden af at 
tilnærme den retlige ramme for 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder til 
EU's standarder og ILO's konventioner, 
eftersom fjernelsen af samtlige hindringer 
for arbejdstager- fagforeningsrettigheder 
vil sikre, at de nuværende stærke 
økonomiske fremskridt går hånd i hånd 
med en bredere fordeling i det tyrkiske 
samfund af den velstand, som den 
økonomiske vækst bringer med sig, og 
dermed giver mere vækstpotentiale;
opfordrer derfor alle parter i Det 
Økonomiske og Sociale Råd til at styrke 
deres engagement og samarbejde med 
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henblik på at opfylde kriterierne for 
åbning af kapitel 19 om socialpolitik og 
beskæftigelse;

Or. en

Ændringsforslag 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
for ECR-Gruppen

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23 a. opfordrer den tyrkiske regering til at 
lægge særlig vægt på den sociale og 
økonomiske situation, alle kristne 
minoriteter, herunder de indfødte 
aramæere (syrere) i det sydøstlige Tyrkiet 
og de armenske og græske 
befolkningsgrupper, befinder sig i, for at 
sikre, at regionale udviklingsprojekter 
også rettes mod sådanne grupper, og at de 
modtager en passende og forholdsmæssig 
andel af EU's økonomiske bistand og ikke 
udsættes for diskrimination af etnisk-
religiøse og sproglige grunde; 

Or. en

Ændringsforslag 291
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23 a. finder det foruroligende, at der, 
navnlig inden for uddannelsessektoren, 
indledes straffesager mod 
fagforeningsfolk, som gør en aktiv indsats 
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for at opnå bedre arbejds-, uddannelses-
og levevilkår, og som tager 
menneskerettighedskrænkelser op i 
arbejdstagernes og offentlighedens 
interesse og som et bidrag til et 
pluralistisk samfund; anser 
kriminaliseringen af holdninger og 
fagforeningsaktiviteter for at være en 
central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager 
kraftigt afstand fra urimelig begrænsning 
af ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden;

Or. en

Ændringsforslag 292
Nadezhda Neynsky

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 a. glæder sig over forbedringen af 
erhvervsklimaet generelt, især igennem 
vedtagelsen af den nye tyrkiske handelslov 
og en SMV-strategi og handlingsplan for 
perioden 2011-2013, evalueringen og 
gennemførelsen af Small Business Act, 
udarbejdelsen af støtteprogrammet 
"Markets for Developing Enterprises 
SME Support Scheme" og forbedringen 
af SMV'ers adgang til finansiering i 
landet; 

Or. en

Ændringsforslag 293
Peter van Dalen

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)



PE478.719v01-00 182/287 AM\888692DA.doc

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 a. opfordrer Tyrkiet til at sikre 
flygtninge, herunder de indfødte 
aramæere (syrere) i det sydøstlige Tyrkiet 
samt de armenske og græske mindretal ret 
til at vende tilbage i overensstemmelse 
med international lov;

Or. en

Ændringsforslag 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 a. understreger på ny behovet for at 
styrke samhørigheden mellem de tyrkiske 
regioner og mellem by- og landområder; 
fremhæver i denne sammenhæng den 
særlige rolle, som uddannelse spiller, og 
behovet for at takle vedvarende og 
væsentlige regionale forskelle for så vidt 
angår uddannelseskvalitet og 
optagelsesprocenter;

Or. en

Ændringsforslag 295
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 a. glæder sig over diversificeringen af 
det tyrkiske energimarked, men opfordrer 
også den tyrkiske regering til nøje at 
undersøge risici og ansvar i forbindelse 
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med de aktuelle atomkraftværksprojekter 
som f.eks. projektet i Akkuyu;

Or. en

Ændringsforslag 296
Julie Girling

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 a. finder det foruroligende, at den 
ændring af loven om produktion af el på 
grundlag af vedvarende energikilder, der 
blev vedtaget i december 2010, gør det 
muligt at bygge kraftværker på 
naturgrunde, og at artikel 17 i dekretet fra 
august 2011 om miljø- og 
byudviklingsministeriets pligter og 
organisation giver et nyoprettet organ ret 
til at føre tilsyn med og eventuelt 
omkategorisere naturgrunde;

Or. en

Ændringsforslag 297
Peter van Dalen

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 b. opfordrer Tyrkiet til i 
overensstemmelse med den voksende 
globale konsensus og de folkeretlige 
principper at erkende, at det begik 
folkemord på de armenske, pontisk-
græske og aramæiske (syriske) 
befolkningsgrupper;

Or. en



PE478.719v01-00 184/287 AM\888692DA.doc

DA

Ændringsforslag 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 b. opfordrer den tyrkiske regering til 
nøje at overveje bæredygtigheden og de 
miljømæssige konsekvenser af sine planer 
om at bygge et atomkraftværk i det sydlige 
Tyrkiet (Akkuyu), som vil udgøre en 
trussel for det tilstødende område; 
understreger nødvendigheden af at bevare 
natur- og kulturarven samt den 
arkæologiske arv i fuld overensstemmelse 
med europæiske standarder;

Or. en

Ændringsforslag 299
Julie Girling

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24 b. glæder sig over, at justitsministeriet i 
februar 2011 oprettede departement 14 til 
at tage sig af appeller og sager vedrørende 
miljø og energi, og betragter det som et 
positivt led i bestræbelserne på at befri 
retssystemet for efterslæbet af sager;

Or. en

Ændringsforslag 300
Barry Madlener
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Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en 
samlet aftale; opfordrer Tyrkiets regering 
til at begynde at trække sine tropper 
tilbage fra Cypern og at overføre 
Famagusta til De Forenede Nationer i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta 
for EU's toldtilsyn som et bidrag til at 
fremme et godt forhandlingsklima, der 
kan føre til et positivt udfald af de 
igangværende forhandlinger om 
genforening og give tyrkiske cyprioter 
mulighed for på lovlig vis og med alles 
accept at kunne handle direkte;

25. opfordrer Tyrkiet til

a) straks at trække de tyrkiske 
besættelsesstyrker ud af Cypern
b) at anerkende Cypern som en udelt 
enhedsstat
c) at tillade Cypern at bore efter gas i sine 
egne territorialfarvande
d) at begynde at hjemsende ulovlige 
indvandrere
e) at love at samarbejde om oprettelsen af 
en kommission, der skal overvåge 
tilbageleveringen af eksproprierede 
ejendomme
f) at give de oprindelige indbyggere 
erstatning for den påførte skade;

Or. nl
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Ændringsforslag 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; anerkender det tyrkiske 
engagement i sagen; understreger, at det 
nu er påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. en

Ændringsforslag 302
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 25
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, som respekterer begge 
befolkningsgruppers interesser og 
bekymringer, og opfordrer Tyrkiet, 
Grækenland, Republikken Cypern, 
Nordcyperns repræsentanter og alle andre 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til som 
en tillidsskabende foranstaltning at trække 
sine tropper tilbage fra Nordcypern; 
opfordrer Republikken Cypern til at 
muliggøre direkte handel over tyrkisk-
cypriotiske havne og lufthavne og til 
hurtigst muligt at tage skridt til at 
muliggøre genopbygningen af 
Farmagusta/Varosha;

Or. en

Ændringsforslag 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern og opfordrer Tyrkiet til med god 
vilje og med en konkret indsats at arbejde 
intensivt på at nå frem til en samlet aftale i 
overensstemmelse med de relevante 
resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og de 
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arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

principper, som EU er grundlagt på; 
opfordrer Tyrkiets regering til at fremme et 
gunstigt forhandlingsklima ved straks at 
trække sine tropper tilbage fra Cypern og 
gøre det muligt at give Famagusta tilbage 
til de retmæssige indbyggere i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
beklager parallelt hermed Tyrkiets 
afvisning af Republikken Cyperns 
regerings forslag fra 2010 om bl.a. åbning 
af havnen i Famagusta under Den 
Europæiske Unions auspicier, hvilket ville 
muliggøre handelstransaktioner mellem 
EU og de tyrkiske cyprioter over havnen i 
Farmagusta;

Or. en

Ændringsforslag 304
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet baseret på de aftalte FN-
parametre, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
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positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. en

Ændringsforslag 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt og ikke længere 
kan udsættes at finde en retfærdig og 
holdbar løsning på Cypern-spørgsmålet, og 
opfordrer Tyrkiet og alle implicerede parter 
til med god vilje at arbejde intensivt på at
nå frem til en samlet aftale; opfordrer 
Tyrkiets regering til at begynde at trække 
sine tropper tilbage fra Cypern og at 
overføre Famagusta til De Forenede 
Nationer i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte; opfordrer til, at det nødvendige 
restaureringsarbejde på det nordlige 
Cyperns kunstneriske og religiøse arv, 
som i øjeblikket er i forfalden tilstand, 
udføres hurtigst muligt;
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Or. it

Ændringsforslag 306
Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet til med 
god vilje at arbejde intensivt på at nå frem 
til en samlet aftale; opfordrer Tyrkiets 
regering til at begynde at trække sine 
tropper tilbage fra Cypern og at overføre 
Famagusta til De Forenede Nationer i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. el

Ændringsforslag 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 25
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; beklager, at der ikke er sket 
fremskridt hen imod en normalisering af 
de bilaterale forbindelser med 
Republikken Cypern; opfordrer Tyrkiets 
regering til straks at trække sine tropper 
tilbage fra Cypern og at overføre 
Famagusta til De Forenede Nationer i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. en

Ændringsforslag 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
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retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale baseret på de aftalte FN-parametre 
for to-samfunds og to-zoneområdet og 
politisk ligestilling som fastlagt i 
Sikkerhedsrådets resolutioner og gentaget 
i fælleserklæringen af 23. maj 2008 fra de 
to ledere; opfordrer også til gennemførelse 
af andre foranstaltninger til fremme af en 
vellykket afslutning på de igangværende 
genforeningsforhandlinger som f.eks. 
fuldstændig gennemførelse af Rådets 
konklusioner af 26. april 2004 med 
henblik på at gøre en ende på de tyrkiske 
cyprioters isolation og bringe de tyrkiske 
cyprioter tættere på EU samt en aftale om 
overførsel af Famagusta til De Forenede 
Nationer i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984), 
samtidig med at Republikken Cypern
åbner havnen i Famagusta under EU's 
toldtilsyn for at give tyrkiske cyprioter 
mulighed for på lovlig vis og med alles 
accept at kunne handle direkte;

Or. en

Ændringsforslag 309
Takis Hadjigeorgiou

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet til med 
god vilje at arbejde intensivt på at nå frem 
til en samlet aftale baseret på de aftalte 
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aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

FN-parametre og de principper, som EU 
er grundlagt på; opfordrer Tyrkiets 
regering til straks at begynde at trække 
sine tropper tilbage fra Cypern og at 
overføre Famagusta til De Forenede 
Nationer i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
minder om forslaget fra Republikken 
Cyperns præsident om at genåbne havnen 
i Famagusta under EU's auspicier som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
begge befolkningsgrupper mulighed for på 
lovlig vis og med alles accept at kunne 
handle direkte;

Or. en

Ændringsforslag 310
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale baseret på de relevante resolutioner 
fra FN's Sikkerhedsråd og de principper, 
som EU er grundlagt på; opfordrer 
Tyrkiets regering til at begynde at trække 
sine tropper tilbage fra Cypern og at 
overføre Famagusta til De Forenede 
Nationer i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
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forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. en

Ændringsforslag 311
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale baseret på de relevante resolutioner 
fra FN's Sikkerhedsråd og de principper, 
som EU er grundlagt på; opfordrer 
Tyrkiets regering til at begynde at trække 
sine tropper tilbage fra Cypern og at 
overføre Famagusta til De Forenede 
Nationer i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;
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Or. en

Ændringsforslag 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til straks 
at begynde at trække sine tropper tilbage 
fra Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. de

Ændringsforslag 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Forslag til beslutning
Punkt 25
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til straks 
at begynde at trække sine tropper tilbage 
fra Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. en

Ændringsforslag 314
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
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arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til uden 
yderligere forsinkelse at begynde at trække 
sine tropper tilbage fra Cypern og at 
overføre Famagusta til De Forenede 
Nationer i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. en

Ændringsforslag 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta til De 
Forenede Nationer i overensstemmelse 
med FN's Sikkerhedsråds resolution 
550(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 

25. støtter kraftigt de igangværende 
forhandlinger under ledelse af FN's 
generalsekretær om genforeningen af 
Cypern; understreger, at det nu er 
påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-
spørgsmålet, og opfordrer Tyrkiet og alle 
implicerede parter til med god vilje at 
arbejde intensivt på at nå frem til en samlet 
aftale; opfordrer Tyrkiets regering til at 
begynde at trække sine tropper tilbage fra 
Cypern og at overføre Famagusta og 
Nicosias internationale lufthavn (Ercan) 
til De Forenede Nationer i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
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positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig 
vis og med alles accept at kunne handle 
direkte;

Or. en

Ændringsforslag 316
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25 a. opfordrer EU-institutionerne til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at muliggøre direkte 
handel mellem EU og den nordlige del af 
Cypern samt fremme den frie 
bevægelighed for den tyrkisk-cypriotiske 
befolkningsgruppe for at ophæve den 
tyrkisk-cypriotiske befolkningsgruppes 
isolation i overensstemmelse med 
konklusionerne fra samlingen i Rådet 
(almindelige anliggender) den 26. april 
2004;

Or. en

Ændringsforslag 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
anerkende alle Den Europæiske Unions 
medlemsstater, herunder også 
Republikken Cypern;
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Or. nl

Ændringsforslag 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

26. finder det af afgørende betydning for
Tyrkiet at intensivere sin støtte til 
Komitéen for Forsvundne Personer på 
Cypern;

Or. it

Ændringsforslag 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

26. opfordrer Tyrkiet til give sin fulde 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

Or. nl

Ændringsforslag 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
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Personer på Cypern; Personer på Cypern, især ved at lette 
adgangen til militære områder og arkiver, 
og i overensstemmelse med Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
konklusioner træffe alle andre passende 
foranstaltninger vedrørende det 
humanitære spørgsmål om forsvundne 
personer;

Or. en

Ændringsforslag 321
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern; opfordrer alle parter 
til yderligere at øge deres bestræbelser på 
at støtte komitéens arbejde;

Or. en

Ændringsforslag 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern; opfordrer alle parter 
til yderligere at øge deres bestræbelser på 
at støtte komitéens arbejde;

Or. en
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Ændringsforslag 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26 a. opfordrer Tyrkiet til at afholde sig 
fra ulovlige nye bosættelser af tyrkiske 
statsborgere på øen, da dette ville 
fortsætte med at ændre den demografiske 
balance og mindske borgernes 
tilknytningsforhold til en fremtidig fælles 
stat baseret på den fælles fortid; opfordrer 
Tyrkiet til at tage spørgsmålet om ulovlig 
bosættelse af tyrkiske statsborgere på øen 
op i overensstemmelse med 
Genèvekonventionen, de folkeretlige 
principper og Europarådets relevante 
resolutioner;

Or. en
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Ændringsforslag 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26 a. fordømmer kraftigt vanhelligelsen af 
kirker og ødelæggelsen af kirkegårde i 
Nordcypern og opfordrer kraftigt Tyrkiet 
til at genetablere disse steder;

Or. en

Ændringsforslag 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

26. opfordrer Tyrkiet til give sin fulde 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

Or. nl

Ændringsforslag 327
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 
2012, hvis ikke der inden da er blevet 
fundet en løsning på Cypern-spørgsmålet; 
erindrer om, at Den Europæiske Union er 
grundlagt på principperne om oprigtigt 

27. understreger, at en vellykket 
afslutning af den igangværende FN-
proces vedrørende en samlet løsning vil 
gøre det muligt for den nyoprettede 
fødererede stat på øen at overtage 
formandskabet for Rådet i anden halvdel 
af 2012; minder i denne sammenhæng
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samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

om, at Tyrkiet allerede har erklæret sig 
rede til at etablere forbindelser med den
nye stat, der ville blive oprettet efter en 
samlet løsning;

Or. en

Ændringsforslag 328
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 328
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 27
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. afviser Tyrkiets udtalelser om, at landet 
vil indefryse forbindelserne med EU's 
formandskab i anden halvdel af 2012, hvis 
ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. fordømmer Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

Or. en
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Ændringsforslag 330
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. kritiserer Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

Or. de

Ændringsforslag 331
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 

27. noterer sig Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
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forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;
opfordrer Kommissionen og Rådet til også 
at indefryse forbindelserne med Tyrkiet;

Or. nl

Ændringsforslag 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. er dybt chokeret over Tyrkiets 
udtalelser om, at landet vil indefryse 
forbindelserne med EU's formandskab i 
anden halvdel af 2012, hvis ikke der inden 
da er blevet fundet en løsning på Cypern-
spørgsmålet; erindrer om, at Den 
Europæiske Union er grundlagt på 
principperne om oprigtigt samarbejde og 
gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

Or. de

Ændringsforslag 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 27
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater, navnlig i 
forbindelse med det roterende 
formandskab; erindrer yderligere om, at 
formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union er nedfældet i traktaten 
om Den Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet, og anser 
en sådan holdning for at være uforenelig 
med Tyrkiets status som kandidatland; 
erindrer om, at Den Europæiske Union er 
grundlagt på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
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for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

Or. it

Ændringsforslag 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at 
landet vil indefryse forbindelserne med 
EU's formandskab i anden halvdel af 2012, 
hvis ikke der inden da er blevet fundet en 
løsning på Cypern-spørgsmålet; erindrer 
om, at Den Europæiske Union er grundlagt 
på principperne om oprigtigt samarbejde 
og gensidig solidaritet mellem alle 
medlemslandene, og at Tyrkiet som 
ansøgerland må sikre harmoniske 
forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater; erindrer 
yderligere om, at formandskabet for Rådet 
for Den Europæiske Union er nedfældet i 
traktaten om Den Europæiske Union;
mener imidlertid, at en vellykket 
afslutning af de igangværende 
forhandlinger vil gøre det muligt at 
etablere forbindelser mellem Tyrkiet og en 
ny partnerskabsstat, og opfordrer derfor 
alle parter til at give deres fulde støtte til 
FN's generalsekretærs indsats, så et 
forenet og føderalt Cypern bestående af to 
samfund og to zoner kan overtage EU-
formandskabet i juli 2012;

Or. en

Ændringsforslag 336
Norica Nicolai



AM\888692DA.doc 209/287 PE478.719v01-00

DA

Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27a. understreger, at en vellykket 
afslutning af den igangværende FN-
proces vedrørende en løsning på Cypern-
spørgsmålet vil gøre det muligt for den 
nyoprettede partnerskabsstat på øen at 
overtage EU-formandskabet i anden 
halvdel af 2012; minder i denne 
sammenhæng om, at Tyrkiet allerede har 
erklæret at sig rede til at etablere 
forbindelser med den nye 
partnerskabsstat, der ville blive oprettet 
efter en samlet løsning;

Or. en

Ændringsforslag 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade 
en politisk dialog mellem EU og NATO, 
og opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. beklager, at Berlin-Plus-ordningerne 
for samarbejde mellem EU og NATO
blokeres af Tyrkiets indvendinger mod 
cypriotisk inddragelse i NATO og af 
Cyperns indvendinger mod tyrkisk 
inddragelse i FSFP og Det Europæiske 
Forsvarsagentur; opfordrer Tyrkiet og 
Cypern til at indlede en reel politisk dialog 
med henblik på opbygning af tillid, som 
kan føre til gensidig sikkerhed, og 
fastlægge fælles strategiske mål for 
Europa og Tyrkiet i regionen;

Or. en
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Ændringsforslag 338
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade 
en politisk dialog mellem EU og NATO, 
og opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. beklager, at det strategiske EU-NATO-
samarbejde, som går videre end de 
såkaldte Berlin-Plus-ordninger, reelt 
blokeres af Tyrkiets negative holdning;

Or. en

Ændringsforslag 339
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade 
en politisk dialog mellem EU og NATO;

28. opfordrer Tyrkiet til i betragtning af 
den seneste udvikling i de internationale 
forbindelser at træde ud af NATO;

Or. nl

Ændringsforslag 340
Arnaud Danjean

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-

28. opfordrer til, at der etableres et 
pragmatisk samarbejde mellem EU og 
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samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade 
en politisk dialog mellem EU og NATO, 
og opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

NATO, der rækker længere end striden 
mellem Tyrkiet og Cypern, og håber på en 
hurtig normalisering af forbindelserne
mellem EU og NATO; opfordrer Tyrkiet 
til ikke længere at lægge hindringer i 
vejen for EU-NATO-samarbejdet;

Or. en

Ændringsforslag 341
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade 
en politisk dialog mellem EU og NATO, 
og opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. anerkender betydningen af Tyrkiet
som en vigtig allieret for NATO og det 
presserende behov for at finde en løsning 
på Cypern-spørgsmålet med henblik på at 
fjerne alle hindringer for samhørighed, 
genopretning og samarbejde i alliancen;

Or. en

Ændringsforslag 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO;
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Or. en

Ændringsforslag 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO;

Or. nl

Ændringsforslag 344
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO;

Or. bg

Ændringsforslag 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til samtidig at ophæve sit veto mod 
tyrkisk deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

Or. en

Ændringsforslag 346
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade 
en politisk dialog mellem EU og NATO, 
og opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
observatørstatus i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

Or. en

Ændringsforslag 347
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 28
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en 
ophævelse af sit veto om EU-NATO-
samarbejdet, inklusive Cypern, at tillade en 
politisk dialog mellem EU og NATO, og 
opfordrer således også Republikken 
Cypern til at ophæve sit veto mod tyrkisk 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagenturs aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 348
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale 
forbindelser; finder det dog beklageligt, at 
den tyrkiske nationalforsamlings casus 
belli-trussel mod Grækenland endnu ikke 
er trukket tilbage, og mener, at 
forbedringen af de bilaterale forbindelser 
mellem de to lande bør føre til, at denne 
trussel trækkes tilbage;

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser
og opfordrer til, at der sker hurtige 
fremskridt i overvindelsen af de historiske 
stridigheder om territorialrettigheder i Det 
Ægæiske Hav;

Or. en

Ændringsforslag 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
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indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser;
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel 
mod Grækenland endnu ikke er trukket 
tilbage, og mener, at forbedringen af de 
bilaterale forbindelser mellem de to lande 
bør føre til, at denne trussel trækkes 
tilbage;

indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser;
opfordrer de græske og tyrkiske 
parlamenter til at tilbagetrække de 
beslutningsforslag, der blev vedtaget 
henholdsvis den 1. og 8. juni 1995;

Or. en

Ændringsforslag 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 
giver udtryk for dyb bekymring over den 
omstændighed, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;

Or. it

Ændringsforslag 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser;
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finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;

finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og at Tyrkiet ikke er ophørt med at 
bestride grænserne for græsk territorium, 
territorialfarvand og luftrum (og 
flyveinformationsregion) som fastlagt i 
henhold til nationale traktater og 
konventioner, og mener, at forbedringen af 
de bilaterale forbindelser mellem de to 
lande bør føre til, at denne trussel trækkes 
tilbage;

Or. el

Ændringsforslag 352
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;
opfordrer på det kraftigste den tyrkiske 
regering til at føre politikker for at bevare 
den tokulturelle karakter af de tyrkiske 
øer Gökçeada (Imbros) og Bozcaada 
(Tenedos) og til især at tage fat på de 
problemer, som medlemmerne af det 
græske mindretal står overfor, hvad angår 
deres uddannelse og ejendomsrettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 353
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser;
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;
forventer, at Tyrkiet ophører med sine 
konstante krænkelser af græsk luftrum og 
territorialfarvand, samt dets flyvninger 
over de græske øer;

Or. el

Ændringsforslag 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;

29. noterer sig den fortsatte intensiverede 
indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side 
for at forbedre deres bilaterale forbindelser; 
finder det dog beklageligt, at den tyrkiske 
nationalforsamlings casus belli-trussel mod 
Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, 
og mener, at forbedringen af de bilaterale 
forbindelser mellem de to lande bør føre 
til, at denne trussel trækkes tilbage;
opfordrer den tyrkiske regering til at
indstille de gentagne krænkelser af det 
græske luftrum og tyrkiske militærflys 
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flyvninger over græske øer;

Or. en

Ændringsforslag 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29α. mener, at Grækenlands og Tyrkiets 
regeringer bør efterkomme de langvarige 
krav om at reducere deres våbenopkøb og 
dermed gøre det muligt at omdirigere 
eksorbitante udgifter til dette formål til 
forskellige sociale formål i begge lande, 
særligt nu hvor den internationale 
økonomiske krise er på sit højeste;

Or. el

Ændringsforslag 356
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. understreger, at trusler af denne art 
og de gentagne krænkelser af nabolandes 
territoriale farvande og luftrum strider 
mod princippet om gode 
naboskabsforbindelser; understreger, at 
Tyrkiet, som er et kandidatland, utvetydigt 
skal forpligte sig til at etablere gode 
forbindelser med nabolandene og finde en 
fredelig løsning på tvister i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers pagt, herunder om nødvendigt 
ved hjælp af Den Internationale Domstol;
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Or. en

Ændringsforslag 357
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29а. opfordrer Tyrkiet til at leve op til de 
forpligtelser, det indgik i Ankaratraktaten 
af 18. oktober 1925, og til at betale den 
erstatning, som er fastsat i denne traktat, 
med de renter, der sædvanligvis påløber i 
henhold til folkeretten, til de bulgarske 
flygtninge fra det østlige Thrakien og 
deres efterkommere, hvis ejendom blev 
konfiskeret under den anden Balkankrig i 
1913; er af den opfattelse, at Tyrkiets 
efterlevelse af de internationale 
forpligtelser, det har indgået, ville være et 
betydningsfuldt tegn på fremskridt; 

Or. bg

Ændringsforslag 358
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til 
at undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS
er fuldt legitim;

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande
og udgør en del af den gældende EU-ret;
erkender, at løsninger på territoriale 
stridigheder kan baseres på frivillige 
begrænsninger og kompromiser, der 
bygger på gensidig tillid, og at en sådan 
løsning ville gøre det muligt for Tyrkiet 
hurtigt at tiltræde UNCLOS;
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Or. en

Ændringsforslag 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim;

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til 
Republikken Cyperns suveræne ret med 
hensyn til efterforskning og udnyttelse af 
naturressourcer inden for landets
eksklusive økonomiske zone i henhold til
EU-retten og folkeretten, herunder
UNCLOS; giver udtryk for sin dybe 
bekymring over Tyrkiets offentlige trusler 
mod Republikken Cypern og opfordrer 
Tyrkiet til at afstå fra alle former for 
trusler og anstiftelse af konflikter og til at 
undgå krænkelser af Republikken 
Cyperns suveræne rettigheder i landets 
territoriale farvande, eksklusive 
økonomiske zone og luftrum;

Or. en

Ændringsforslag 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
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medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim;

medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til 
Republikken Cyperns suveræne 
rettigheder med hensyn til efterforskning 
og udnyttelse af naturressourcer inden for 
landets eksklusive økonomiske zone i 
henhold til EU-retten og folkeretten, 
herunder UNCLOS; giver udtryk for sin 
dybe bekymring over Tyrkiets offentlige 
trusler mod Republikken Cypern og 
opfordrer Tyrkiet til at afstå fra alle 
former for trusler og anstiftelse af 
konflikter og til at undgå krænkelser af 
Republikken Cyperns suveræne 
rettigheder i landets territoriale farvande, 
eksklusive økonomiske zone og luftrum;

Or. en

Ændringsforslag 361
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim;

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til 
Republikken Cyperns suveræne 
rettigheder med hensyn til efterforskning 
og udnyttelse af naturressourcer inden for 
landets eksklusive økonomiske zone i 
henhold til EU-retten og folkeretten, 
herunder UNCLOS; giver udtryk for sin 
dybe bekymring over Tyrkiets offentlige 
trusler mod Republikken Cypern og 
opfordrer Tyrkiet til at afstå fra alle 



PE478.719v01-00 222/287 AM\888692DA.doc

DA

former for trusler og anstiftelse af 
konflikter og til at undgå krænkelser af 
Republikken Cyperns suveræne 
rettigheder i landets territoriale farvande, 
eksklusive økonomiske zone og luftrum;

Or. en

Ændringsforslag 362
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim;

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; understreger, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim;

Or. en

Ændringsforslag 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret; 
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 

30. understreger, at FN's havretskonvention
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
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Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim;

Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim, og understreger, at alle EU's 
medlemsstater i overensstemmelse med 
folkeretten har suveræne rettigheder;
giver udtryk for sin dybe bekymring over 
Tyrkiets offentlige trusler mod
Republikken Cypern og opfordrer Tyrkiet 
til at afstå fra alle former for trusler og 
anstiftelse af konflikter og til at undgå 
krænkelser af Republikken Cyperns 
suveræne rettigheder i landets territoriale 
farvande, eksklusive økonomiske zone og 
luftrum;

Or. en

Ændringsforslag 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. understreger, at FN's havretskonvention 
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret; 
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim;

30. understreger, at FN's havretskonvention 
(UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande 
og udgør en del af den gældende EU-ret;
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS er 
fuldt legitim og til, at andre lande i dette 
område har ret til at oprette deres egne 
eksklusive økonomiske zoner i henhold til 
betingelserne i denne konvention;

Or. el

Ændringsforslag 365
Charles Tannock
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Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelser gennem en 
ubetinget ratificering af protokollerne og
opfordrer Tyrkiet til at genåbne
grænserne, der siden 1993 har været 
uretmæssigt lukket;

Or. en

Ændringsforslag 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 30 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30a. understreger betydningen af stabile 
forbindelser mellem Tyrkiet og Irak, der 
er baseret på samarbejde, og opfordrer 
derfor Tyrkiet til fuldt at respektere Iraks 
territoriale integritet og standse alle 
militære operationer på irakisk område; 
minder om de nylige militære trusler mod 
freden og stabiliteten i hele regionen; 
opfordrer Tyrkiet til at foretage en 
omfattende vurdering af virkningerne af 
Sydanatolien-projektet (GAP) på 
forbindelserne med nabolandene og på 
den stadig unikke landskabs- og kulturarv 
i de berørte områder;

Or. en

Ændringsforslag 367
László Tőkés
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Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at gøre en større indsats for 
at normalisere deres indbyrdes forbindelser
gennem en ubetinget ratificering af 
protokollerne og en åbning af deres fælles 
grænser; minder desuden de to lande om, 
at gode naboskabsforbindelser er i begge 
landes interesse og en forudsætning for at 
etablere fred, sikkerhed og stabilitet i hele 
regionen;

Or. en

Ændringsforslag 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
normalisere sine forbindelser med 
Armenien gennem en ubetinget ratificering 
af protokollerne og en åbning af 
grænserne;

Or. el

Ændringsforslag 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
normalisere sine forbindelser med 
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indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

Armenien gennem en ubetinget ratificering 
af protokollerne og en åbning af 
grænserne;

Or. de

Ændringsforslag 370
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelser gennem en 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

Or. en

Ændringsforslag 371
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelser gennem en 
ubetinget ratificering af de protokoller, der 
blev undertegnet den 10. oktober 2009 i 
Schweiz, og opfordrer Tyrkiet til at åbne
grænserne;

Or. en

Ændringsforslag 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio
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Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne; minder om, at Parlamentet, 
den eneste EU-institution med almindelig 
valgret, i sin beslutning A2-33/87 gjorde 
anerkendelse af folkedrabet på det 
armenske folk til en forudsætning for 
Tyrkiets tiltrædelse af EU;

Or. it

Ændringsforslag 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 31

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelse gennem en ubetinget 
ratificering af protokollerne og en åbning 
af grænserne;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at normalisere deres 
indbyrdes forbindelser gennem en 
ubetinget ratificering af protokollerne og 
en åbning af grænserne; opfordrer desuden 
landene til at iværksætte en undersøgelse, 
der skal gennemføres af anerkendte 
historikere, med henblik på objektivt at 
redegøre for massedrabene på armeniere i 
1915 og anser i denne forbindelse den 
franske lov om kriminalisering af 
benægtelse af disse hændelser som et 
folkedrab for uhensigtsmæssig;

Or. en
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Ændringsforslag 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. mener, at Tyrkiet er en vigtig partner 
for EU i Sortehavsområdet, der er af 
strategisk betydning for EU; opfordrer 
Tyrkiet til at støtte og aktivt bidrage til 
gennemførelsen af EU's politikker og 
programmer i Sortehavsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. er af den opfattelse, at den fortsatte 
indvandring af tyrkiske statsborgere til det 
område, der ikke effektivt kontrolleres af 
Republikken Cyperns myndigheder, på 
ulovlig vis ændrer øens demografiske 
struktur, truer de tyrkiske cyprioters 
identitet, krænker EU-rettens 
bestemmelser, og at dette problem skal 
løses i overensstemmelse med Genève-
konventionen;

Or. en

Ændringsforslag 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Armenien til at ratificere protokollerne og 
åbne grænserne og til at iværksætte en 
upartisk videnskabelig undersøgelse af de 
historiske optegnelser og arkiver og 
opfordrer medlemsstaterne til at afstå fra 
vedtagelse af strafferetlige bestemmelser 
på grundlag af omstridte historiske 
hændelser;

Or. en

Ændringsforslag 377
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31а. opfordrer Tyrkiet til at anerkende 
folkedrabet på armenierne i perioden 
1894-1915 og folkedrabet på bulgarerne 
under besættelsen i perioden 1396-1913; 

Or. bg

Ændringsforslag 378
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 31 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

31a. glæder sig over de tyrkiske 
myndigheders indsats for at forhindre 
illegal indvandring til de tilgrænsende 
EU-medlemsstater og til EU; giver 
samtidig udtryk for sin bekymring over 
det store antal ulovlige indvandrere, som i 
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2011 er druknet i floden Maritsa på den 
tyrkiske side af grænsen mod Bulgarien, 
og anmoder om, at der iværksættes en 
undersøgelse og gennemføres 
forebyggende foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 379
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;

32. er bekymret over den situation, som 
forhindrer Tyrkiet i at opfylde sin 
forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne situation stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer
indtrængende regeringerne i 
Grækenland, Republikken Cypern og 
Tyrkiet til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at fjerne 
hindringerne for fremskridt på dette 
område;

Or. en

Ændringsforslag 380
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 



AM\888692DA.doc 231/287 PE478.719v01-00

DA

medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;

medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud; opfordrer EU's 
medlemsstater til at opfylde de 
forpligtelser vedrørende tyrkiske 
statsborgeres rettigheder med hensyn til 
fri bevægelighed, der udspringer af 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet, 
og som endvidere blev bekræftet ved 
Domstolens dom i Soysal-sagen;

Or. en

Ændringsforslag 381
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud; minder om, at 
anerkendelse af alle EU's medlemsstater 
er en nødvendig del af 
tiltrædelsesprocessen; opfordrer derfor 
indtrængende Tyrkiet til hurtigst muligt at 
sikre fremskridt hen imod normalisering 
af landets forbindelser med alle EU's 
medlemsstater, herunder ophævelse af 
vetoet mod EU-medlemsstaters 
medlemskab af en række internationale 
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organisationer;

Or. en

Ændringsforslag 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;

32. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning må få alvorlige 
konsekvenser for forhandlingsprocessen, 
og opfordrer den tyrkiske regering til straks 
at gennemføre protokollen fuldt ud;

Or. nl

Ændringsforslag 383
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning fortsat vil blokere
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;
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Or. de

Ændringsforslag 384
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud; minder om, at 
anerkendelse af alle EU's medlemsstater 
er en nødvendig del af 
tiltrædelsesprocessen; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til hurtigst muligt at 
sikre fremskridt hen imod normalisering 
af landets forbindelser med alle EU's 
medlemsstater, herunder ophævelse af 
vetoet mod EU-medlemsstaters 
medlemskab af en række internationale 
organisationer; 

Or. en

Ændringsforslag 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 32

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 

32. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse til over for alle 
medlemsstaterne at sikre en fuldstændig og 
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ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud;

ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at 
denne afvisning stadig i høj grad påvirker 
forhandlingsprocessen, og opfordrer den 
tyrkiske regering til straks at gennemføre 
protokollen fuldt ud; bemærker, at 
konklusionerne fra samlingen i Rådet den 
26. april 2004 vedrørende Cypern stadig 
ikke er blevet gennemført; opfordrer 
derfor Rådet til at støtte Kommissionens 
forslag i den henseende;

Or. en

Ændringsforslag 386
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 32 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32a. understreger, at Kommissionens og 
Tyrkiets fortolkning af gennemførelsen af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet er forskellig;

Or. en

Ændringsforslag 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 32 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

32a. gentager sin henstilling til den 
tyrkiske regering om at standse sine 
yderliggående opfordringer til europæiske 
borgere af tyrkisk oprindelse, eftersom 
disse udtalelser har en negativ virkning 
på disse borgeres integration i de enkelte 
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medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol 
samt under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de 
grundlæggende friheder og international 
lov at intensivere samarbejdet med Tyrkiet 
om bekæmpelsen af terror og 
bekæmpelsen af organiseret kriminalitet 
som kilde til finansiering af terror;
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering, 
der ikke kan fremmes på legalt eller 
proceduremæssigt grundlag;

33. mener, at det kurdiske spørgsmål først 
og fremmest skal behandles som et 
politisk anliggende, som kræver politiske 
svar, et omfattende forsoningsarbejde og 
viljen til at deltage i en vanskelig 
forhandlingsproces; opfordrer 
medlemsstaterne og Rådet til at spille en 
konstruktiv rolle i løsningen af det 
kurdiske spørgsmål og til at tilskynde den 
tyrkiske regering til fuldt ud at 
imødekomme behovet for forhandlinger 
og om nødvendigt tilbyde 
mæglingsbistand;

Or. en

Ændringsforslag 389
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 33
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering, 
der ikke kan fremmes på legalt eller 
proceduremæssigt grundlag;

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; understreger, at 
terrorisme og voldshandlinger begået af 
PKK udgør den største hindring for at 
skabe et politisk grundlag for en fredelig 
løsning af det kurdiske spørgsmål, og
opfordrer den tyrkiske regering til at sikre 
regionen mod ulovlige væbnede styrker og 
skabe et fredeligt arbejdsgrundlag for 
kurdiske politiske ledere med henblik på 
at etablere en fri og pluralistisk debat; 
opfordrer EU-medlemsstaterne til i tæt 
samarbejde med EU's antiterrorkoordinator 
og Europol samt under nøje overholdelse 
af menneskerettighederne, de 
grundlæggende friheder og international 
lov at intensivere samarbejdet med Tyrkiet 
om bekæmpelsen af terror og bekæmpelsen 
af organiseret kriminalitet som kilde til 
finansiering af terror; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
gøre det lettere at føre en hensigtsmæssig 
informativ dialog og udveksling af 
oplysninger med Tyrkiet om tyrkiske 
anmodninger om udlevering, der ikke kan 
fremmes på legalt eller proceduremæssigt 
grundlag;

Or. en

Ændringsforslag 390
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
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over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering, 
der ikke kan fremmes på legalt eller 
proceduremæssigt grundlag;

over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet og narkotikahandel som kilde 
til finansiering af terror; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
gøre det lettere at føre en hensigtsmæssig 
informativ dialog og udveksling af 
oplysninger med Tyrkiet om tyrkiske 
anmodninger om udlevering, der ikke kan 
fremmes på legalt eller proceduremæssigt 
grundlag;

Or. en

Ændringsforslag 391
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer, og erklærer sig 
fuldt solidarisk med Tyrkiet; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering, 

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering, 
der ikke kan fremmes på legalt eller 
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der ikke kan fremmes på legalt eller 
proceduremæssigt grundlag;

proceduremæssigt grundlag; opfordrer 
Tyrkiet til at undgå al direkte eller 
indirekte kontakt med Fethullah Gülen-
bevægelsen;

Or. nl

Ændringsforslag 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet
om tyrkiske anmodninger om udlevering,
der ikke kan fremmes på legalt eller 
proceduremæssigt grundlag;

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering,
under forudsætning af at disse vedrører 
reelle og pålidelige påstande om 
terroristiske handlinger og ikke blot er et 
forsøg på at begrænse og bringe legitim 
politisk aktivitet, repræsentation og 
afvigende meninger til tavshed;

Or. en

Ændringsforslag 393
Arnaud Danjean
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Forslag til beslutning
Punkt 33

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering, 
der ikke kan fremmes på legalt eller 
proceduremæssigt grundlag;

33. fordømmer igen på det kraftigste de 
fortsatte terroristiske voldshandlinger 
begået af PKK, som er opført på EU's liste 
over terrororganisationer; opfordrer EU-
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU's antiterrorkoordinator og Europol samt 
under nøje overholdelse af 
menneskerettighederne, de grundlæggende 
friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen 
af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af 
terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at 
føre en hensigtsmæssig informativ dialog 
og udveksling af oplysninger med Tyrkiet 
om tyrkiske anmodninger om udlevering, 
der ikke kan fremmes på legalt eller 
proceduremæssigt grundlag, og opfordrer 
Tyrkiet til at fremsætte velbegrundede 
anmodninger;

Or. en

Ændringsforslag 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 33 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33a. beklager, at straffeloven og 
antiterrorloven misbruges for at 
chikanere, arrestere og kriminalisere 
fredelige kurdiske kommentatorer, 
politikere, aktivister og demonstranter, 
herunder børn; opfordrer den tyrkiske 
regering til at respektere retten til at 
fremsætte legitime kommentarer, politisk 
aktivitet og deltagelse i fredelige 
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demonstrationer og opfordrer til, at 
artikel 220, stk. 6, i den tyrkiske straffelov 
og artikel 2, stk. 2, i antiterrorloven 
ophæves;

Or. en

Ændringsforslag 395
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 33 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33a. udtrykker bekymring over de 
begrænsninger i udøvelsen af 
ytringsfriheden, som skyldes en restriktiv 
fortolkning af antiterrorloven, navnlig på 
grund af antiterrorlovens brede definition 
af terrorisme, og opfordrer Tyrkiet til at 
genoverveje denne lov;

Or. en

Ændringsforslag 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 33 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33a. gentager sin skarpe fordømmelse af 
den fortsatte voldsanvendelse i forbindelse 
med det kurdiske spørgsmål; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til, i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, 
Københavnskriterierne og især de 
grundlæggende rettigheder og friheder og 
folkeretten, til indtrængende at opfordre 
den tyrkiske regering til at revidere 
landets antiterrorlov og straffelov; 
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opfordrer medlemsstaterne til at fjerne 
PKK fra den europæiske liste over 
terrororganisationer1, da dens 
tilstedeværelse her alt for ofte fører til, at 
medlemmer af den kurdiske befolkning 
behandles som terrorister i nogle 
medlemsstater;
__________________
1 Rådets afgørelser 2002/460/EF og 
2002/334/EF; dom fra Retten i Første Instans 
(syvende kammer) af 3. april 2008, PKK mod 
Rådet (sag T-229/02).

Or. fr

Ændringsforslag 397
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 33 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33a. bemærker med dyb bekymring, at 
antiterrorloven stadig anvendes på en alt 
for bred måde, og at domsafgørelser ofte 
baseres på hemmelige vidneudsagn, der 
ikke er tilgængelige for 
forsvarsadvokaterne, især i forbindelse 
med retsforfølgning af personer, der 
mistænkes for at være medlemmer af 
Sammenslutningen af kurdiske samfund 
(KCK); opfordrer den tyrkiske regering til 
at bringe definitionen af terrorisme på 
linje med internationale standarder og 
normer, især principperne om legalitet og 
retssikkerhed, og til omgående at 
gennemgå de retssager, der er indledt i 
henhold til denne lov, for at sikre, at 
ytringsfriheden ikke kriminaliseres;

Or. en

Ændringsforslag 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Forslag til beslutning
Punkt 33 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

33a. betragter i denne forbindelse 
tragedien i Uludere, som kostede 35 
uskyldige livet, som et eksempel på en 
"ulykke" og en konsekvens af, at man 
overlader bekæmpelsen af terrorisme 
alene til sikkerhedsstyrkerne; anmoder 
den tyrkiske regering om at give en 
undskyldning og udbetale erstatning til 
ofrenes familier i Uludere og delagtiggøre 
offentligheden i den igangværende 
efterforskning;

Or. en

Ændringsforslag 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
repræsentanter for civilsamfundet; støtter 
Kommissionens og medlemsstaternes 
bestræbelser på at gennemføre 
visakodeksen gennem en harmonisering 
og forenkling af visakravene og ved at 
oprette nye visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 

udgår
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understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
repræsentanter for civilsamfundet; støtter 
Kommissionens og medlemsstaternes 
bestræbelser på at gennemføre 
visakodeksen gennem en harmonisering 
og forenkling af visakravene og ved at 
oprette nye visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 

34. opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
straks at underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet;
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tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. nl

Ændringsforslag 401
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
repræsentanter for civilsamfundet; støtter 
Kommissionens og medlemsstaternes 
bestræbelser på at gennemføre 
visakodeksen gennem en harmonisering 
og forenkling af visakravene og ved at 
oprette nye visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
straks at underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet;

Or. nl
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Ændringsforslag 402
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk,
akademikere, studerende og 
repræsentanter for civilsamfundet; støtter 
Kommissionens og medlemsstaternes 
bestræbelser på at gennemføre 
visakodeksen gennem en harmonisering og 
forenkling af visakravene og ved at oprette 
nye visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for tyrkiske
forretningsfolk og akademikere; støtter 
Kommissionens og medlemsstaternes 
bestræbelser på at gennemføre 
visumkodeksen gennem en harmonisering 
og forenkling af visumkravene og ved at 
oprette nye visumcentre i Tyrkiet;
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 403
Boris Zala

Forslag til beslutning
Punkt 34
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. er bekymret over, at Tyrkiet er det 
eneste kandidatland, som stadig ikke har
visumfrihed; understreger vigtigheden af at 
lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette nye 
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
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akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette nye 
visumcentre i Tyrkiet; anmoder Rådet om 
at give Kommissionen mandat til at 
indlede en visumdialog og fastlægge en 
køreplan for visumliberalisering; 
bemærker afslutningen af 
forhandlingerne om en 
tilbagetagelsesaftale mellem EU og 
Tyrkiet og RIA-Rådets konklusioner af 
25. februar 2011; opfordrer både Tyrkiet 
og EU til uforbeholdent at leve op til deres 
respektive forpligtelser på dette område i 
henhold til den internationale lovgivning 
på menneskerettighedsområdet, navnlig 
non refoulement-princippet;

Or. en

Ændringsforslag 405
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; understreger 
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indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

imidlertid, at den tyrkiske regerings 
øjeblikkelige underskrivelse og 
gennemførelse af tilbagetagelsesaftalen 
mellem EU og Tyrkiet er en afgørende 
forudsætning for en lempelse af 
visakravene; understreger betydningen af 
at intensivere samarbejdet mellem EU og 
Tyrkiet om forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet;

Or. de

Ændringsforslag 406
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette nye 
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; er af den 
opfattelse, at bestemmelserne i en 
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samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

tilbagetagelsesaftale mellem EU og 
Tyrkiet ikke må indebære en forringelse 
af de allerede fastlagte standarder i de 
eksisterende bilaterale aftaler; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen for visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 407
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af den store 
procentdel af illegale indvandrere, som 
kommer ind i EU via Tyrkiet; er af den 
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grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. bg

Ændringsforslag 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette nye 
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet;
henviser til, at der for perioden 2011-2013
er afsat i alt 539 mio. EUR til Tyrkiet til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer gennem 
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køreplanen; førtiltrædelsesinstrumentet; er af den 
opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen for visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 409
Francisco José Millán Mon

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed; 
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye 
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft; 
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at den tyrkiske regerings 
visapolitik over for borgere fra tredjelande 
i højere grad bør tilpasses den politik, der 
føres af EU; er af den opfattelse, at når 
først tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, 
bør Rådet give Kommissionen mandat til at 
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igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. es

Ændringsforslag 410
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring, bekæmpelse af 
menneskehandel og grænsekontrol, også i 
betragtning af den store procentdel af 
illegale indvandrere, som kommer ind i EU 
via Tyrkiet; er af den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen for visumliberalisering;

Or. en
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Ændringsforslag 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste 
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet og de 
besatte dele af Cypern; er af den 
opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen;

Or. en

Ændringsforslag 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt 34
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når tilbagetagelsesaftalen
træder i kraft, bør Rådet samtidig give 
Kommissionen mandat til at igangsætte
visumdialogen og fastlægge køreplanen for 
visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Udkast til forslag til beslutning
Punkt 34

Udkast til forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
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adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen for visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
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visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen for visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
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understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen for visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 416
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
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tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visumdialogen og fastlægge 
køreplanen for visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste
ansøgerland, som ikke har visafrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visakodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visakravene og ved at oprette nye
visacentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge 
køreplanen;

34. beklager, at Tyrkiet er det eneste
kandidatland, som ikke har visumfrihed;
understreger vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og repræsentanter 
for civilsamfundet; støtter Kommissionens 
og medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette nye
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
underskrive og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og 
Tyrkiet og til at sikre, at de eksisterende 
bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, 
indtil denne aftale træder i kraft;
understreger betydningen af at intensivere 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og 
grænsekontrol, også i betragtning af den 
store procentdel af illegale indvandrere, 
som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af 
den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør 
Rådet straks give Kommissionen mandat 
til at igangsætte visumdialogen og 
fastlægge køreplanen;

Or. en
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Ændringsforslag 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34a. bemærker, at udbetalingen af midler 
til Tyrkiet over førtiltrædelsesinstrumentet 
bør betinges af, at Tyrkiet gør konkrete 
fremskridt i bekæmpelsen af ulovlig 
indvandring til EU og sikringen af 
grænserne til Grækenland og Bulgarien;

Or. de

Ændringsforslag 419
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34a. glæder sig over de fremskridt, som 
Tyrkiet har gjort på området for 
vedvarende energi, og støtter ligeledes 
indsatsen for at øge udnyttelsen af 
vedvarende energikilder inden for alle 
sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

34a. giver udtryk for sin bekymring over 
de bilaterale aftaler mellem Tyrkiet og 
lande i naboområdet, herunder Pakistan, 
Sudan, Iran, Syrien, Libyen og de 
tidligere sovjetrepublikker i Centralasien, 
om ophævelse af visumkravet for turister, 
i betragtning af at statsborgere fra disse 
lande, som kommer lovligt til Tyrkiet, 
potentielt kan blive illegale indvandrere i 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 421
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34a. beklager forsinkelserne i den tyrkiske 
nationalforsamlings behandling af 
lovgivning om beskyttelse af flygtninge og 
asylansøgere; udtrykker bekymring over 
de fortsatte beretninger om personer, som 
sendes tilbage til lande, hvor der er risiko 
for, at de bliver udsat for tortur eller 
andre menneskerettighedskrænkelser på 
grund af en arbitrær nægtelse af adgang 
til asylproceduren;

Or. en

Ændringsforslag 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Udkast til forslag til beslutning
Punkt 34 a (nyt)
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Udkast til forslag til beslutning Ændringsforslag

34a. er bekymret over den fortsatte 
arbitrære nægtelse af adgang til 
asylproceduren og praksis med 
tilbagesendelse af flygtninge, 
asylansøgere og andre personer, som 
kunne tænkes at have behov for 
beskyttelse; opfordrer indtrængende 
regeringen til at bringe de regler for 
frihedsberøvelse, som 
Menneskerettighedsdomstolen i sagen 
Abdolkhani og Karimina mod Tyrkiet har 
betegnet som ulovlige, i overensstemmelse 
med internationale standarder; opfordrer 
Tyrkiets nationalforsamling til at vedtage 
en omfattende lov, der er i 
overensstemmelse med internationale 
normer for beskyttelse og modtagelse, 
med henblik på uden forskelsbehandling 
inden for Tyrkiets jurisdiktion at beskytte 
rettighederne for alle flygtninge, 
asylansøgere og andre personer, som 
kunne have behov for beskyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Udkast til forslag til beslutning
Punkt 34 b (nyt)

Udkast til forslag til beslutning Ændringsforslag

34b. er dybt foruroliget over de 
vedvarende 
menneskerettighedskrænkelser af 
flygtninge, asylansøgere og indvandrere 
på begge sider af den græsk-tyrkiske 
grænse, såvel på land som til søs, hvor 
Frontex-styrkerne også opererer; anser de 
græske myndigheders planer om at opføre 
en 12,5 km lang mur på grænsen til 
Tyrkiet for at være en upassende måde at 
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håndtere migrationsstrømmene på;

Or. en

Ændringsforslag 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og 
andre gasrørledninger, såsom den 
fremtidige ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske
dialog om energi;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
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EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets geografiske
nærhed til de olierige lande i Mellemøsten;
understreger den strategiske betydning af 
opførelsen af Nabucco-rørledningen og 
andre gasrørledninger, såsom den 
fremtidige ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, under behørig 
hensyntagen til indholdet af punkt 30 i 
denne beslutning bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

Or. en

Ændringsforslag 426
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som den planlagte Nabucco-
rørledning og andre gasrørledninger, 
såsom den fremtidige ITGI-
gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), 
spiller for EU's energiforsyningssikkerhed;
opfordrer indtrængende Tyrkiet og 
Aserbajdsjan til at standse deres 
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også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

isolationspolitik over for Armenien, idet 
de systematisk udelukker landet fra 
projekter, der har til formål at sikre EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

Or. en

Ændringsforslag 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; henviser til 
Tyrkiets potentiale for vedvarende energi 
med betydelige sol-, vind- og geotermiske 
energikilder og EU's muligheder for at 
importere elektricitet fra vedvarende 
energikilder i Tyrkiet via 
højspændingstransmissionslinjer med 
jævnstrøm over lange distancer og dermed 
bidrage til energiforsyningssikkerheden i 
EU og til EU's mål for vedvarende energi;
er af den overbevisning, at der i 
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betragtning af Tyrkiets strategiske rolle og 
potentiale, også for EU-investeringer og 
yderligere samarbejde med EU, bør 
igangsættes en refleksion over 
hensigtsmæssigheden af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
for at fremme den EU-tyrkiske dialog om 
energi;

Or. en

Ændringsforslag 428
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor 
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed;

Or. de

Ændringsforslag 429
Geoffrey Van Orden
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Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som
det vigtigste transitland for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for den 
europæiske energiforsyningssikkerhed; er 
af den overbevisning, at der i betragtning 
af Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for europæiske investeringer og 
europæisk samarbejde, hurtigst muligt bør
indledes forhandlinger om kapital 15 
(energi);

Or. en

Ændringsforslag 430
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
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(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi, under forudsætning af at Tyrkiet 
forpligter sig til fuldt ud at respektere 
Republikken Cyperns suveræne 
rettigheder og omgående ophører med at 
true dette land og overholder de 
forpligtelser vedrørende gode 
naboskabsforbindelser og fredelig 
konfliktløsning, der er beskrevet i 
forhandlingsrammen;

Or. en

Ændringsforslag 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at
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åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi, under forudsætning af at Tyrkiet 
forpligter sig til fuldt ud at respektere alle 
medlemsstaters suveræne rettigheder, 
herunder Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone, og overholder de 
forpligtelser vedrørende gode 
naboskabsforbindelser og fredelig 
konfliktløsning, der er beskrevet i 
forhandlingsrammen;

Or. en

Ændringsforslag 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt 35

Forslag til beslutning Ændringsforslag

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over hensigtsmæssigheden af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi for at fremme den EU-tyrkiske 
dialog om energi;

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som 
EU's energikorridor for olie- og 
gasressourcer fra Kaukasus og Det 
Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske 
nærhed til Irak og dets voksende marked 
for råolie; understreger den strategiske 
rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige 
ITGI-gastransitkorridor
(sammenkoblingsprojekt mellem Tyrkiet, 
Grækenland og Italien), spiller for EU's 
energiforsyningssikkerhed; er af den 
overbevisning, at der i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, 
også for EU-investeringer og yderligere 
samarbejde med EU, bør igangsættes en 
refleksion over indledningen af 
forhandlinger om kapitel 15 om energi for 
at fremme den EU-tyrkiske dialog om 
energi;

Or. en
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Ændringsforslag 433
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge; 
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som sekulært 
demokrati med et muslimsk flertal i 
befolkningen og som vigtig regional aktør 
i Mellemøsten, det vestlige Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge; 
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. lt

Ændringsforslag 434
Norica Nicolai

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
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både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
fremhæver Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør, især på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område, i Mellemøsten, 
det vestlige Balkan, Afghanistan/Pakistan, 
det sydlige Kaukasus og Afrikas Horn samt 
Tyrkiets betydning som rollemodel for 
arabiske stater under demokratisering;
støtter Tyrkiets faste holdning og 
forpligtelse over for de demokratiske 
kræfter i Syrien og minder om landets 
vigtige rolle for beskyttelsen af syriske 
flygtninge; opfordrer EU og Tyrkiet til at 
forstærke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og mål af 
gensidig interesse; opfordrer Tyrkiet til at 
udvikle sin udenrigspolitik inden for 
rammerne af en dialog og koordination 
med Den Europæiske Union og gradvis 
tilnærme sin udenrigspolitik til EU's, så der 
kan skabes værdifulde synergivirkninger, 
og mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse 
over for de demokratiske kræfter i Syrien 

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn;
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og minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge; 
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme 
sin udenrigspolitik til EU's, så der kan 
skabes værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus, Centralasien og Afrikas Horn 
samt Tyrkiets betydning for den 
demokratiske overgangsproces i de
arabiske stater på væsentlige politiske 
områder vedrørende politiske og 
økonomiske reformer og 
institutionsopbygning; støtter Tyrkiets 
faste holdning og forpligtelse over for de 
demokratiske kræfter i Syrien og minder 
om landets vigtige rolle for beskyttelsen af 
syriske flygtninge; opfordrer EU og 
Tyrkiet til at forstærke deres eksisterende 
politiske dialog om udenrigspolitiske valg 
og mål af gensidig interesse; opfordrer 
Tyrkiet til at udvikle sin udenrigspolitik 
inden for rammerne af en dialog og 
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mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

koordination med Den Europæiske Union 
og gradvis tilnærme sin udenrigspolitik til 
EU's, så der kan skabes værdifulde 
synergivirkninger, og mulighederne for at 
øve indflydelse forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som en af regionens førende
stater med en velfungerende økonomi og 
veludviklede demokratiske institutioner;
støtter Tyrkiets faste holdning og 
forpligtelse over for de demokratiske 
kræfter i Syrien og minder om landets 
vigtige rolle for beskyttelsen af syriske 
flygtninge; opfordrer EU og Tyrkiet til at 
forstærke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og mål af 
gensidig interesse; opfordrer Tyrkiet til at 
udvikle sin udenrigspolitik inden for 
rammerne af en dialog og koordination 
med Den Europæiske Union og gradvis 
tilnærme sin udenrigspolitik til EU's, så der 
kan skabes værdifulde synergivirkninger, 
og mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. en



AM\888692DA.doc 273/287 PE478.719v01-00

DA

Ændringsforslag 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse 
over for de demokratiske kræfter i Syrien 
og minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; opfordrer EU 
og Tyrkiet til at forstærke deres 
eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. nl

Ændringsforslag 439
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
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erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; udtrykker sin 
støtte til Tyrkiets bestræbelser på at 
bidrage til fremme af dialogen og 
samarbejdet på højt niveau mellem 
Afghanistan og Pakistan og glæder sig 
over Istanbulprocessen, som blev indledt 
for at fremme regionalt samarbejde 
mellem Afghanistan og nabolandene; 
støtter Tyrkiets faste holdning og 
forpligtelse over for de demokratiske 
kræfter i Syrien og minder om landets 
vigtige rolle for beskyttelsen af syriske
statsborgere; opfordrer EU og Tyrkiet til at 
forstærke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og mål af 
gensidig interesse; opfordrer Tyrkiet til at 
udvikle sin udenrigspolitik inden for 
rammerne af en dialog og koordination 
med Den Europæiske Union og gradvis 
tilnærme sin udenrigspolitik til EU's, så der 
kan skabes værdifulde synergivirkninger, 
og mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
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betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge; 
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge, men 
påpeger samtidig, at Tyrkiets nuværende 
politik over for Syrien afviger fra den, EU 
fører; opfordrer EU og Tyrkiet til at 
forstærke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og mål af 
gensidig interesse; opfordrer Tyrkiet til at 
udvikle sin udenrigspolitik inden for 
rammerne af en dialog og koordination 
med Den Europæiske Union og gradvis 
tilnærme sin udenrigspolitik til EU's, så der 
kan skabes værdifulde synergivirkninger 
og mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. it

Ændringsforslag 441
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn; støtter Tyrkiets 
faste holdning og forpligtelse over for de 
demokratiske kræfter i Syrien og minder 
om landets vigtige rolle for beskyttelsen af 
syriske flygtninge; opfordrer EU og 
Tyrkiet til at forstærke deres eksisterende 
politiske dialog om udenrigspolitiske valg 
og mål af gensidig interesse; opfordrer 
Tyrkiet til at udvikle sin udenrigspolitik 
inden for rammerne af en dialog og 
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interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

koordination med Den Europæiske Union 
og gradvis tilnærme sin udenrigspolitik til 
EU's, så der kan skabes værdifulde 
synergivirkninger, og mulighederne for at 
øve indflydelse forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 442
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme 
sin udenrigspolitik til EU's, så der kan 
skabes værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse;

Or. en
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Ændringsforslag 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle,
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog med Den Europæiske Union og
styrke koordinationen af sin 
udenrigspolitik for at bringe den på linje 
med EU's, så der kan skabes værdifulde 
synergivirkninger, og mulighederne for at 
øve indflydelse forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Udkast til forslag til beslutning
Punkt 36

Udkast til forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
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både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som en inspirationskilde for 
arabiske stater under demokratisering;
støtter Tyrkiets faste holdning og 
forpligtelse over for de demokratiske 
kræfter i Syrien og minder om landets 
vigtige rolle for beskyttelsen af syriske 
flygtninge; opfordrer EU og Tyrkiet til at 
forstærke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og mål af 
gensidig interesse; opfordrer Tyrkiet til at 
udvikle sin udenrigspolitik inden for 
rammerne af en dialog og koordination 
med Den Europæiske Union, så der kan 
skabes værdifulde synergivirkninger, og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik og dens 
naboskabspolitik; erindrer om Tyrkiets 
rolle som vigtig regional aktør i 
Mellemøsten, det vestlige Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets
mulighed for at blive rollemodel for 
arabiske stater under demokratisering;
støtter Tyrkiets faste holdning og 
forpligtelse over for de demokratiske 
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beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

kræfter i Syrien og minder om landets 
vigtige rolle for beskyttelsen af syriske 
flygtninge; opfordrer EU og Tyrkiet til at 
forstærke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske værdier, valg 
og mål af gensidig interesse; opfordrer 
Tyrkiet til at udvikle sin udenrigs- og 
sikkerhedspolitik i lyset af den gensidige 
afhængighed mellem Tyrkiet og Den
Europæiske Union;

Or. en

Ændringsforslag 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge;
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik;
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets
rolle som en partner for arabiske stater 
under demokratisering; støtter Tyrkiets 
faste holdning og forpligtelse over for de 
demokratiske kræfter i Syrien og minder 
om landets vigtige rolle for beskyttelsen af 
syriske flygtninge; opfordrer EU og 
Tyrkiet til at forstærke deres eksisterende 
politiske dialog om udenrigspolitiske valg 
og mål af gensidig interesse; opfordrer 
Tyrkiet til at udvikle sin udenrigspolitik 
inden for rammerne af en dialog og 
koordination med Den Europæiske Union 
og gradvis tilnærme sin udenrigspolitik til 
EU's, så der kan skabes værdifulde 
synergivirkninger og mulighederne for at 
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forstærkes; øve indflydelse forstærkes;

Or. en

Ændringsforslag 447
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 36

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge; 
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes;

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; 
erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig 
regional aktør i Mellemøsten, det vestlige 
Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige 
Kaukasus og Afrikas Horn samt Tyrkiets 
betydning som rollemodel for arabiske 
stater under demokratisering; støtter 
Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over 
for de demokratiske kræfter i Syrien og 
minder om landets vigtige rolle for 
beskyttelsen af syriske flygtninge; 
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke 
deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig 
interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle 
sin udenrigspolitik inden for rammerne af 
en dialog og koordination med Den 
Europæiske Union og gradvis tilnærme sin 
udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes 
værdifulde synergivirkninger og 
mulighederne for at øve indflydelse 
forstærkes; noterer sig i den forbindelse, 
at Tyrkiet for øjeblikket stadig 
undergraver EU's sanktioner mod Iran;

Or. nl

Ændringsforslag 448
Geoffrey Van Orden
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Forslag til beslutning
Punkt 36 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36a. opfordrer indtrængende Tyrkiet, som 
er et vigtigt aftagerland for iransk olie, til 
også at indføre den olieembargo, som EU 
har indført mod Iran på grund af Irans 
kernevåbenprogram, og opfordrer 
demokratiske lande og deres allierede til 
at bidrage til at sikre alternative oliekilder 
for Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 449
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 36 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

36a. minder om betydningen af tæt 
samordning og samarbejde mellem 
Tyrkiet og EU vedrørende spørgsmålet om 
spredning af nukleare våben i Iran og 
mener, at Tyrkiet spiller en vigtig og 
konstruktiv rolle med hensyn til at lette og 
fremme dialogen med Iran om en 
omgående løsning og sikre fuld støtte til 
sanktionerne over for Iran;

Or. en

Ændringsforslag 450
Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Punkt 37
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

37. minder om Ankaras ambition om at 
inspirere til og fremme overgangen til
demokrati og socioøkonomiske reformer i 
det sydlige naboområde; konstaterer, at 
tyrkiske institutioners og ngo'ers deltagelse 
i ENP-instrumenter vil kunne give 
enestående synergivirkninger, navnlig på 
områder såsom institutionsopbygning og 
udvikling af civilsamfundet; mener, at det 
praktiske samarbejde bør suppleres af en 
struktureret dialog mellem EU og Tyrkiet 
for at koordinere deres respektive 
naboskabspolitikker;

37. minder om Tyrkiets ambition om at 
inspirere til og fremme overgangen til 
demokrati og socioøkonomiske reformer i 
det sydlige naboområde; konstaterer, at 
tyrkiske institutioners og ngo'ers deltagelse 
i ENP-instrumenter vil kunne give 
enestående synergivirkninger, navnlig på 
områder såsom institutionsopbygning, 
socioøkonomisk udvikling og udvikling af 
civilsamfundet; mener, at det praktiske 
samarbejde bør suppleres af en struktureret 
dialog mellem EU og Tyrkiet for at 
koordinere deres respektive 
naboskabspolitikker;

Or. en

Ændringsforslag 451
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37a. understreger betydningen af at 
etablere mellemfolkelige forbindelser og 
opfordrer derfor Kommissionen til at 
udarbejde programmer, der sigter mod 
fremme af interaktionen mellem borgere 
fra Tyrkiet og EU inden for forskellige 
områder; 

Or. en

Ændringsforslag 452
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

37a. konstaterer, at Tyrkiet alene siden 
2007 har modtaget næsten 4 mia. EUR i 
økonomisk støtte fra EU; konstaterer, at 
Kommissionen for perioden 2011-2013 
har afsat 2,5 mia. EUR til Tyrkiet; 
foreslår derfor, at udviklingsstøtten til 
Tyrkiet standses øjeblikkeligt;

Or. nl

Ændringsforslag 453
Rolandas Paksas

Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37a. understreger, at Tyrkiet er en 
strategisk partner for EU i 
Sortehavsregionen; opfordrer Tyrkiet til 
at støtte og tage aktivt del i 
gennemførelsen af EU's politikker og 
aktioner i Sortehavsregionen;

Or. lt

Ændringsforslag 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets 
ratificering af den valgfri protokol til 
FN's konvention mod tortur (OPCAT);

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 455
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets 
ratificering af den valgfri protokol til FN's 
konvention mod tortur (OPCAT);

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets 
ratificering af den valgfri protokol til FN's 
konvention mod tortur (OPCAT) og 
tilskynder Tyrkiet til straks at vedtage 
gennemførelsesmekanismer;

Or. en

Ændringsforslag 456
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets 
ratificering af den valgfri protokol til FN's 
konvention mod tortur (OPCAT);

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets 
ratificering af den valgfri protokol til FN's 
konvention mod tortur (OPCAT);
opfordrer den tyrkiske regering til at 
forberede den påkrævede retsakt med 
henblik på at omsætte OPCAT til national 
lovgivning; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til at give observatører fra
nationale og internationale organer 
adgang til alle fængsler;

Or. en

Ændringsforslag 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets 
ratificering af den valgfri protokol til FN's 
konvention mod tortur (OPCAT);

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets 
ratificering af den valgfri protokol til FN's 
konvention mod tortur (OPCAT) og 
opfordrer Tyrkiet til hurtigt at omsætte 
kravene heri til national lovgivning;
anmoder Tyrkiet om at give internationale 
observatører adgang til sine fængsler;

Or. en

Ændringsforslag 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. opfordrer atter den tyrkiske regering til 
at undertegne og forelægge statutten for 
Den Internationale Straffedomstol til 
ratifikation og således yderligere øge 
Tyrkiets bidrag til og inddragelse i det 
globale, multilaterale system;

39. forventer, at den tyrkiske regering 
undertegner og ratificerer statutten for 
Den Internationale Straffedomstol uden 
yderligere forsinkelse og således satser på 
sin inddragelse i det globale, multilaterale 
system og bidrager til at styrke det ved at 
fungere som model i regionen; 

Or. de

Ændringsforslag 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 39 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39a. understreger betydningen af at føre 
omfattende tilsyn med gennemførelsen af 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
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(IPA) med henblik på at prioritere mål og 
projekter i Tyrkiet, der er i 
overensstemmelse med 
tiltrædelseskravene;

Or. en

Ændringsforslag 460
Barry Madlener

Forslag til beslutning
Punkt 39 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39a. opfordrer Kommissionen, Rådet og 
Tyrkiet til straks at afbryde 
tiltrædelsesforhandlingerne;

Or. nl

Ændringsforslag 461
Dimitar Stoyanov

Forslag til beslutning
Punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning til Rådet, Kommissionen, 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen, Europarådets 
generalsekretær, præsidenten for Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 
medlemsstaternes regeringer og 
parlamenter og Den Tyrkiske Republiks 
regering og parlament.

40. pålægger sin formand at sende denne 
beslutning til Rådet, Kommissionen, 
Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen, Europarådets 
generalsekretær, præsidenten for Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, 
FN’s generalsekretær, medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter og Den Tyrkiske 
Republiks regering og parlament.

Or. bg
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