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Ändringsförslag 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Beaktandeled 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den
18 juni 1987, A2-33/87,

Or. it

Ändringsförslag 2
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Beaktandeled 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
tidigare resolutioner av den 
27 september 2006 om Turkiets framsteg 
inför anslutningen*, av den 
24 oktober 2007 om förbindelserna mellan 
EU och Turkiet*, av den 21 maj 2008 om 
2007 års framstegsrapport om Turkiet*, av 
den 12 mars 2009 om 2008 års 
framstegsrapport om Turkiet*, av den 
10 februari 2010 om 2009 års 
framstegsrapport om Turkiet*, och av den 
17 februari 2011 om 2010 års 
framstegsrapport om Turkiet*,

– med beaktande av Europaparlamentets 
tidigare resolutioner av den 
27 september 2006 om Turkiets framsteg 
inför anslutningen1, av den 
24 oktober 2007 om förbindelserna mellan 
EU och Turkiet2, av den 21 maj 2008 om 
2007 års framstegsrapport om Turkiet3, av 
den 12 mars 2009 om 2008 års 
framstegsrapport om Turkiet4, av den 
10 februari 2010 om 2009 års 
framstegsrapport om Turkiet5, och av den 
17 februari 2011 om 2010 års 
framstegsrapport om Turkiet6, av den 
6 juli 20057 och den 13 februari 20078 om 
kvinnornas roll i Turkiet i det sociala, 

                                               
1 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 EUT C 279 E, 19.11.2009, s. 57.
4 EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 139.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0025.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0090.
7 EUT C 157E, 6.7.2006, s. 385.
8 EUT C 287E, 29.11.2007, s. 174.



PE478.719v01-00 4/283 AM\888692SV.doc

SV

ekonomiska och politiska livet,

Or. en

Ändringsförslag 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sin resolution av den 
21 september 2010 om 
handelsförbindelser och ekonomiska 
förbindelser med Turkiet1,

Or. en

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

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om grundläggande rättigheter2,

Or. en

Ändringsförslag 5
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

                                               
1 P7_TA (2010)0324. 
2 EUT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Ankarafördraget av 
den 18 oktober 1925 om ersättning till 
bulgariska flyktingar från östra Thrakien 
vars egendom konfiskerades under Andra 
Balkankriget 1913,

Or. bg

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

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på stränga villkor och 
reformvilja och där resultatet inte är givet 
på förhand.

A. Anslutningsförhandlingarna för
Turkiets medlemskap inleddes den 
3 oktober 2005 efter det att rådet godkänt 
förhandlingsramen. Inledandet av dessa 
förhandlingar utgör startpunkten för en 
process med sikte på ett fullt medlemskap i 
EU så snart Köpenhamnskriterierna
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 7
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgör
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på stränga villkor och 

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgjorde
startpunkten för en process som grundar 
sig på villkor och reformvilja.
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reformvilja och där resultatet inte är givet 
på förhand.

Or. en

Ändringsförslag 8
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgör
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på stränga villkor och 
reformvilja och där resultatet inte är givet 
på förhand.

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar anses 
utgöra startpunkten för en möjligtvis lång 
process som grundar sig på stränga villkor 
och reformvilja och där resultatet inte är 
givet på förhand.

Or. en

Ändringsförslag 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på stränga villkor och 
reformvilja och där resultatet inte är givet 
på förhand.

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på stränga villkor och 
reformvilja med sikte på anslutning och 
där resultatet inte är givet på förhand.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Judith Sargentini

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på stränga villkor och 
reformvilja och där resultatet inte är givet 
på förhand.

A. Anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter 
det att rådet godkänt förhandlingsramen. 
Inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på stränga villkor och 
reformvilja med sikte på anslutning.

Or. en

Ändringsförslag 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 
sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer och gradvis anpassa sig till EU. 
Detta arbete bör betraktas som en 
möjlighet för Turkiet att modernisera sig 
samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 12
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl B
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Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera
sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att konsolidera 
och ytterligare förbättra sina demokratiska 
institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 
sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att konsolidera 
och ytterligare förbättra sina demokratiska 
institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att ytterligare 
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sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

förbättra sina demokratiska institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 
sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner. 
EU bör även i fortsättningen engagera sig 
och aktivt främja märkbara framsteg i 
Turkiets anslutningsförhandlingar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 
sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 
sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner 
och rättsstatsprincipen.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 
sig samt att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra 
reformer, upprätthålla goda förbindelser 
med sina grannländer och gradvis anpassa 
sig till EU. Detta arbete bör betraktas som 
en möjlighet för Turkiet att modernisera 
sig och att konsolidera och ytterligare 
förbättra sina demokratiska institutioner, 
rättsstatsprincipen samt respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter.

Or. en

Ändringsförslag 18
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. En grundförutsättning för anslutning till 
EU – en gemenskap grundad på 
gemensamma värden, lojalt samarbete 
och ömsesidig solidaritet i dess 
medlemsstater – är fortfarande att alla
Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut och 
att det finns kapacitet till integration i EU,
i enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte i december 2006.

C. En grundförutsättning för anslutning till 
EU är fortfarande att 
Köpenhamnskriterierna uppfylls fullt ut, 
på samma sätt som för alla andra 
kandidatländer.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. En grundförutsättning för anslutning till 
EU – en gemenskap grundad på 
gemensamma värden, lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet i dess medlemsstater 
– är fortfarande att alla 
Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut och 
att det finns kapacitet till integration i EU, 
i enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte i december 2006.

C. En grundförutsättning för anslutning till 
EU – en gemenskap grundad på 
gemensamma värden, lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet i dess medlemsstater 
– är fortfarande att alla 
Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. En grundförutsättning för anslutning till 
EU – en gemenskap grundad på 
gemensamma värden, lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet i dess medlemsstater 
– är fortfarande att alla 
Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut och 
att det finns kapacitet till integration i EU, 
i enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte i december 2006.

C. En grundförutsättning för anslutning till 
EU – en gemenskap grundad på 
gemensamma värden, lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet i dess medlemsstater 
– är fortfarande att alla 
Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 21
Barry Madlener
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Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Turkiet uppfyller inte villkoren för 
anslutning.

Or. nl

Ändringsförslag 22
Renate Sommer

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Det stora antalet fängslade 
journalister och pågående åtal mot 
regeringskritiska journalister skadar 
pressfriheten i Turkiet.

Or. de

Ändringsförslag 23
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Turkiets fortsatta beslutsamhet att gå 
vidare i förhandlingsprocessen har 
bekräftats i det nya regeringsprogrammet 
som antogs efter valet till 
Europaparlamentet i juni 2011.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. De förhandlingskapitel där de 
tekniska förberedelserna är klara bör 
öppnas omgående i överensstämmelse 
med fastställda förfaranden och i enlighet 
med förhandlingsramen.

Or. en

Ändringsförslag 25
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. Ett antal omfattande konstitutionella, 
rättsliga, institutionella och praktiska 
reformer som syftar till ökad 
demokratisering har genomförts i Turkiet. 
Emellertid fortsätter ett antal varaktiga 
problem framför allt vad gäller 
rättsskipningen i Turkiet att allvarligt 
påverka möjligheten att åtnjuta mänskliga 
rättigheter och yttrandefrihet i Turkiet, 
såväl som allmänhetens uppfattning om 
rättssystemets oberoende och opartiskhet. 
Som ett resultat av dessa problem har ett 
stort antal mål inletts mot journalister, 
aktivister och intellektuella.

Or. en

Ändringsförslag 26
Renate Sommer
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Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. I sin framstegsrapport för 2011 ansåg 
kommissionen att Turkiet spelar en 
nyckelroll för EU:s säkerhet och välstånd, 
att Turkiets bidrag till EU på flera 
avgörande områden kommer att få full 
effekt med en positiv agenda och en 
trovärdig hållning till 
förhandlingsprocessen. Det är fortfarande 
viktigt att Turkiet fortsätter sina reformer 
av de politiska kriterierna, och det finns ett 
behov av ytterligare kraftinsatser för att 
garantera grundläggande rättigheter.

D. I sin framstegsrapport för 2011 ansåg 
kommissionen att Turkiet måste fortsätta
sina reformer av de politiska kriterierna, 
och det finns ett behov av ytterligare 
kraftinsatser för att garantera 
grundläggande rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. I sin framstegsrapport för 2011 ansåg 
kommissionen att Turkiet spelar en 
nyckelroll för EU:s säkerhet och välstånd,
att Turkiets bidrag till EU på flera 
avgörande områden kommer att få full 
effekt med en positiv agenda och en 
trovärdig hållning till 
förhandlingsprocessen. Det är fortfarande 
viktigt att Turkiet fortsätter sina reformer 
av de politiska kriterierna, och det finns ett 
behov av ytterligare kraftinsatser för att 
garantera grundläggande rättigheter.

D. I sin framstegsrapport för 2011 ansåg 
kommissionen att Turkiet spelar en 
nyckelroll för EU:s säkerhet och välstånd. 
Det är fortfarande viktigt att Turkiet 
fortsätter sina reformer av de politiska 
kriterierna, och det finns ett behov av 
ytterligare kraftinsatser för att garantera 
grundläggande rättigheter.

Or. nl
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Ändringsförslag 28
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. De förhandlingskapitel där de 
tekniska förberedelserna är klara bör 
öppnas omgående i överensstämmelse 
med fastställda förfaranden och i enlighet 
med förhandlingsramen.

Or. en

Ändringsförslag 29
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Förhandlingskapitel där de tekniska 
förberedelserna är klara bör öppnas 
omgående i överensstämmelse med 
fastställda förfaranden och i enlighet med 
förhandlingsramen.

Or. en

Ändringsförslag 30
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Kommissionen har inlett en förnyad 
positiv agenda mellan EU och Turkiet för 
att gemensamt forma framtiden på ett 
proaktivt sätt. Denna positiva agenda 
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bygger på det starka utgångsläget för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet 
och för reformprocessen framåt. Detta 
nya initiativ ersätter inte
anslutningsförhandlingarna utan 
kompletterar dem i syfte att stödja 
reformer och utveckla rättigheter och 
friheter för turkiska medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. De förhandlingskapitel där de 
tekniska förberedelserna är klara bör 
öppnas omgående i överensstämmelse 
med fastställda förfaranden och i enlighet 
med förhandlingsramen.

Or. en

Ändringsförslag 32
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Den turkiska regeringen och 
domstolsväsendet har en passiv hållning 
till antisemitiska yttringar i turkisk media.

Or. nl
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Ändringsförslag 33
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. De allvarliga funktionsrubbningarna 
i det turkiska rättssystemet, såsom de 
straffrättsliga förfarandenas längd, 
häktningstiden i väntan på rättegång, 
försvararnas bristande tillgång till 
bevisning mot dem och åklagarnas brist 
på återhållsamhet när det gäller att väcka 
talan i brottmål, påverkar yttrandefriheten 
negativt i landet. Över 60 pressarbetare 
hålls fängslade efter fällande domar, 
pågående rättegångar och kommande åtal 
främst baserade på den breda definitionen 
av terrorism i antiterroristlagen och 
strafflagen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för 
sjätte året i rad, genomfört de 
bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta.

E. Turkiet har för sjätte året i rad
fortfarande inte fullt ut genomfört de 
bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta, och 
samtidigt har EU inte upphört med sin 
isolering av norra Cypern, i enlighet med 
dess egna åtaganden vid rådet (allmänna 
frågor) den 26 april 2004.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, fullt ut genomfört de 
bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta.

Or. en

Ändringsförslag 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för 
sjätte året i rad, genomfört de 
bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta.

E. Turkiet har fortfarande inte genomfört 
de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta, genom att 
åberopa EU:s misslyckande att häva 
isoleringen av den turkcypriotiska 
gemenskapen vilket utlovades i rådets 
slutsatser den 26 april 2004.

Or. en

Ändringsförslag 37
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Skäl E
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Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av tilläggsprotokollet till
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet,
samtidigt som EU inte har hävt 
isoleringen av den turkiska gemenskapen 
i norra Cypern i enlighet med slutsatserna 
från rådet (allmänna frågor) den 26 april 
2004.

Or. en

Ändringsförslag 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet och tilläggsprotokollet till detta, 
och rådets slutsatser av den 26 april 2004 
om Cypern har fortfarande inte 
genomförts.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 
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Turkiet och tilläggsprotokollet till detta. Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.
EU och Turkiet bör samtidigt fullgöra de 
skyldigheter som följer av 
tilläggsprotokollet och av slutsatserna 
från rådet (allmänna frågor) den 26 april 
2004 för att bryta dödläget i 
förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 40
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte 
året i rad, genomfört de bestämmelser som 
följer av associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet och tilläggsprotokollet till detta. 
EU och Turkiet bör samtidigt fullgöra de 
skyldigheter som följer av 
tilläggsprotokollet och av slutsatserna 
från rådet (allmänna frågor) den 26 april 
2004 för att bryta dödläget i 
förhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 41
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 

Turkiet måste, av eget intresse och för att 
förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
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kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer.

kvarstående bilaterala problem, såsom 
tvister om land- och sjögränser och om 
luftrum, med sina närmaste grannländer 
som måste vara lika beredvilliga att lösa 
dessa problem.

Or. en

Ändringsförslag 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer.

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
ouppklarade rättsliga åtaganden och 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer.

Or. en

Ändringsförslag 43
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer.

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer i enlighet med FN-stadgan 
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och internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ana Gomes

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer.

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer och framför allt med EU:s 
medlemsstat Cypern.

Or. en

Ändringsförslag 45
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister, med sina närmaste 
grannländer.

F. Turkiet måste, av eget intresse och för 
att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett 
positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, öka sina insatser för att lösa 
kvarstående bilaterala problem, såsom 
gränstvister och de ekonomiska 
förpliktelser som följer av internationella 
fördrag, med sina närmaste grannländer. 

Or. bg
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Ändringsförslag 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Under de senaste 27 åren har det 
turkiska samhället upplevt en våldsam 
konflikt mellan Kurdistans arbetarparti 
(PKK) och den turkiska militären som har 
orsakat uppskattningsvis 45 000 döda och 
tvångsförflyttning av uppskattningsvis 
1 miljon medborgare. Båda parter har 
hittills varit inbegripna i konflikten och 
Turkiet har fortfarande inte anslutit sig 
till tilläggsprotokollen 1 och 2 till 
Genèvekonventionen som tillåter 
internationella humanitära 
organisationer att verka i 
konfliktdrabbade områden. Det krävs 
ansträngningar för att få till stånd en 
försoning och man måste ta itu med 
orsakerna till problemet för att hitta en 
lösning på kurdfrågan.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Turkiets ekonomi har tredubblats under 
de senaste tio åren och växte med nästan 
tio procent i fjol. Turkiet betraktas som en 
av de sju största tillväxtekonomierna i 
världen. Handeln mellan EU och Turkiet 

G. Turkiets ekonomi har tredubblats under 
de senaste tio åren. Handeln mellan EU 
och Turkiet uppgick till totalt 
103 miljarder euro 2010. Turkiet var 
därigenom EU:s sjunde största 
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uppgick till totalt 103 miljarder euro 2010. 
Turkiet var därigenom EU:s sjunde största 
handelspartner. EU var Turkiets största 
handelspartner, vilket innebar att 
80 procent av de utländska 
direktinvesteringarna i Turkiet kom från 
EU. EU-företag har startat mer än 13 000 
affärsverksamheter i Turkiet.

handelspartner. EU var med stor marginal 
Turkiets största handelspartner.

Or. en

Ändringsförslag 48
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Turkiets ekonomi har tredubblats under 
de senaste tio åren och växte med nästan 
tio procent i fjol. Turkiet betraktas som en 
av de sju största tillväxtekonomierna i 
världen. Handeln mellan EU och Turkiet 
uppgick till totalt 103 miljarder euro 2010. 
Turkiet var därigenom EU:s sjunde största 
handelspartner. EU var Turkiets största 
handelspartner, vilket innebar att 
80 procent av de utländska 
direktinvesteringarna i Turkiet kom från 
EU. EU-företag har startat mer än 13 000 
affärsverksamheter i Turkiet.

G. Turkiets ekonomi har tredubblats under 
de senaste tio åren och växte med nästan 
tio procent i fjol. Turkiet betraktas som en 
av de snabbast växande ekonomierna i 
världen och en av de sju största 
tillväxtekonomierna i världen. Handeln 
mellan EU och Turkiet uppgick till totalt 
103 miljarder euro 2010. Turkiet var 
därigenom EU:s sjunde största 
handelspartner. EU var Turkiets största 
handelspartner, vilket innebar att 
80 procent av de utländska 
direktinvesteringarna i Turkiet kom från 
EU. EU-företag har startat mer än 13 000 
affärsverksamheter i Turkiet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)



AM\888692SV.doc 25/283 PE478.719v01-00

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Turkiets BNP per invånare förblir låg 
jämfört med de flesta av EU:s 
medlemsstater, framför allt de mer 
konkurrenskraftiga. En relativt låg BNP 
per invånare i ett stort kandidatland 
skapar särskilda utmaningar på 
områdena för ekonomisk och social 
konvergens med nuvarande 
medlemsstater. Turkiet är i akut behov av 
att förbättra sin konkurrenskraft i den 
högteknologiska industrin.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl Gb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Gb. 80 procent av de utländska 
direktinvesteringarna i Turkiet kommer 
från Europeiska unionen och EU-företag 
har startat över 13 000 
affärsverksamheter i Turkiet. Turkiet och 
EU kan båda vinna på fortsatt ekonomisk 
integration.

Or. en

Ändringsförslag 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Skäl H
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Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt 
på en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en demokratisering av 
arabstaterna då de fullbordar sin 
övergång till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En 
strukturerad dialog mellan EU och 
Turkiet om en samordning av ländernas 
utrikes- och grannskapspolitik kan ge 
unika synergieffekter.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 52
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Dialog och samarbete med Turkiet om
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt 
på en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en demokratisering av
arabstaterna då de fullbordar sin övergång
till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En 
strukturerad dialog mellan EU och 
Turkiet om en samordning av ländernas 
utrikes- och grannskapspolitik kan ge 
unika synergieffekter.

H. EU:s samarbete med Turkiet för att 
främja stabilitet och demokrati i 
Mellanöstern i stort är av avgörande 
betydelse. Turkiet, en sekulär och 
demokratisk stat med en till stor del 
muslimsk befolkning och stora religiösa 
minoriteter, kan tjäna som ett föredöme för
arabstaterna som för närvarande går mot 
att bli verkliga demokratier.

Or. en

Ändringsförslag 53
Ana Gomes



AM\888692SV.doc 27/283 PE478.719v01-00

SV

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt på 
en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en demokratisering av 
arabstaterna då de fullbordar sin
övergång till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En 
strukturerad dialog mellan EU och Turkiet 
om en samordning av ländernas utrikes-
och grannskapspolitik kan ge unika 
synergieffekter.

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet, demokrati och säkerhet i 
Mellanöstern i stort är strategiskt viktigt. 
Turkiet, byggt på en stark, sekulär stat, kan 
tjäna som ett föredöme för övergång till 
demokrati i den muslimska världen. En 
strukturerad dialog mellan EU och Turkiet 
om en samordning av ländernas utrikes-
och grannskapspolitik kan ge unika 
synergieffekter, framför allt som stöd för 
en demokratisering och socioekonomiska 
reformer i hela Medelhavsregionen och 
Mellanöstern i allmänhet, inklusive de 
utmaningar som Iran skapar.

Or. en

Ändringsförslag 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt på 
en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en demokratisering av 
arabstaterna då de fullbordar sin övergång 
till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En strukturerad 
dialog mellan EU och Turkiet om en 
samordning av ländernas utrikes- och 
grannskapspolitik kan ge unika
synergieffekter.

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt på 
en stark, sekulär stat, kan såvida Turkiet 
omgående reformeras och anpassar sig 
till EU på alla områden, inklusive dess 
utrikespolitik, tjäna som ett föredöme för 
en demokratisering av arabstaterna då de 
fullbordar sin övergång till demokrati och 
genomför socioekonomiska reformer. En 
strukturerad dialog mellan EU och Turkiet 
för att gradvis anpassa Turkiets politik till 
EU:s kan ge ömsesidigt gynnsamma
synergieffekter.

Or. en
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Ändringsförslag 55
Barry Madlener

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt 
på en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en demokratisering av 
arabstaterna då de fullbordar sin övergång 
till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En 
strukturerad dialog mellan EU och 
Turkiet om en samordning av ländernas 
utrikes- och grannskapspolitik kan ge 
unika synergieffekter.

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort kan vara strategiskt viktigt. Turkiet, 
byggt på en sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en ”demokratisering” av 
arabstaterna då de fullbordar sin övergång 
till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. Den turkiska 
premiärministern Erdogan förespråkar 
bildandet av en turkisk-arabisk union.

Or. nl

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

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt på
en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en demokratisering av 
arabstaterna då de fullbordar sin övergång 
till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En strukturerad 
dialog mellan EU och Turkiet om en 
samordning av ländernas utrikes- och 
grannskapspolitik kan ge unika 
synergieffekter.

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, som en 
stark, sekulär stat, kan såvida Turkiet själv 
respekterar de grundläggande friheterna
fullt ut, vara en värdefull partner för en 
demokratisering av arabstaterna då de 
fullbordar sin övergång till demokrati och 
genomför socioekonomiska reformer. En 
strukturerad dialog mellan EU och Turkiet 
om en samordning av ländernas utrikes-
och grannskapspolitik kan ge unika 
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synergieffekter.

Or. en

Ändringsförslag 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt på 
en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett 
föredöme för en demokratisering av 
arabstaterna då de fullbordar sin övergång 
till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En strukturerad 
dialog mellan EU och Turkiet om en 
samordning av ländernas utrikes- och 
grannskapspolitik kan ge unika 
synergieffekter.

H. Dialog och samarbete med Turkiet om 
stabilitet och demokrati i Mellanöstern i 
stort är strategiskt viktigt. Turkiet, byggt på 
en stark, sekulär stat, kan vara en 
inspirationskälla för en demokratisering 
av arabstaterna då de fullbordar sin 
övergång till demokrati och genomför 
socioekonomiska reformer. En strukturerad 
dialog mellan EU och Turkiet om en 
samordning av ländernas utrikes- och 
grannskapspolitik kan ge unika 
synergieffekter.

Or. en

Ändringsförslag 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Turkiet är EU:s energikorridor för 
kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära 
Irak och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 

utgår
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azerbajdzjansk gas på turkiskt område 
som kommer att öppna den södra 
gaskorridoren, öka gasleveranserna 
genom rörledningen Nabucco och den 
framtida gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Turkiet är EU:s energikorridor för
kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

I. Turkiet är en viktig EU-partner när det 
gäller transitering av kaukasiska och 
kaspiska olje- och gasresurser och ligger 
strategiskt nära Irak och dess växande 
råoljemarknad. Rörledningen Nabucco är 
en av EU:s viktigaste 
energitrygghetsprojekt, men EU bör även 
överväga alternativ som rörledningen 
South Stream. Den 25 oktober 2011 slöt
Turkiet och Azerbajdzjan ett avtal om 
transitering av azerbajdzjansk gas på 
turkiskt område som kommer att öppna den 
södra gaskorridoren, öka gasleveranserna 
genom rörledningen Nabucco och den 
framtida gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda skulle kunna stärka 
EU:s energitrygghet.

Or. de

Ändringsförslag 60
Charles Tannock
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Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Turkiet är EU:s energikorridor för 
kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

I. Turkiet är en för EU viktig
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser och ligger strategiskt 
nära Irak och dess växande råoljemarknad. 
Den planerade rörledningen Nabucco är en 
av EU:s högsta 
energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom den planerade
rörledningen Nabucco och den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Turkiet är EU:s energikorridor för 
kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 

I. Turkiet är EU:s energikorridor för 
kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råolje- och 
naturgasmarknader. Rörledningen 
Nabucco är en av EU:s högsta 
energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas genom turkiskt område 
som kommer att öppna den södra 
gaskorridoren, öka gasleveranserna genom 
rörledningen Nabucco och den framtida 



PE478.719v01-00 32/283 AM\888692SV.doc

SV

(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 62
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Turkiet är EU:s energikorridor för 
kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den framtida
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

I. Turkiet är EU:s energikorridor för 
kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den planerade
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Turkiet är EU:s energikorridor för I. Turkiet är EU:s energikorridor för 
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kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet.

kaukasiska och kaspiska olje- och 
gasresurser och ligger strategiskt nära Irak 
och dess växande råoljemarknad. 
Rörledningen Nabucco är en av EU:s 
högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 
25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av 
azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, 
öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s 
energitrygghet. Turkiet har betydande 
möjligheter att skapa förnybar energi från 
dess ansenliga sol-, vind- och geotermiska 
resurser.

Or. en

Ändringsförslag 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Varaktig fred, stabilitet och välstånd i 
Balkan är strategiskt viktigt både för EU 
och för Turkiet. Genom sitt unika 
historiska och kulturella arv och särskilda 
relationer med balkanländerna är Turkiet 
en central aktör i regionen.

Or. en

Ändringsförslag 65
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Antalet framställningar till 
Europadomstolen för de mänskliga 
rättigheterna ökar för femte året i rad. De 
framsteg som i praktiken gjorts på 
området för mänskliga rättigheter är inte 
tillräckliga.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för energitryggheten. Parlamentet 
understryker att detta ömsesidiga 
beroende kompletteras med eventuella 
synergier mellan EU:s och Turkiets 
utrikes- och säkerhets- och 
grannskapspolitik, som medför fördelar 
och ökat inflytande för bägge parter. 
Parlamentet tror dock att ett sådant 
ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett 
genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och 
omgivande EU-medlemsstater och ett 
stabilt samarbete.

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets betydelse för 
energitryggheten. Parlamentet uppmanar
kommissionen att ta Turkiets oro på allvar 
för genomförandet av reglerna för 
tullunionen.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för energitryggheten. Parlamentet 
understryker att detta ömsesidiga 
beroende kompletteras med eventuella 
synergier mellan EU:s och Turkiets 
utrikes- och säkerhets- och 
grannskapspolitik, som medför fördelar 
och ökat inflytande för bägge parter. 
Parlamentet tror dock att ett sådant 
ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett 
genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och 
omgivande EU-medlemsstater och ett 
stabilt samarbete.

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet har många 
gemensamma intressen. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess strategiska 
betydelse inte minst för energitryggheten. 
Parlamentet erkänner Turkiets aktiva 
utrikespolitik och eventuella synergier 
med EU och dess medlemsstater, som 
medför fördelar och ökat inflytande för 
bägge parter. Parlamentet tror dock att ett 
sådant ömsesidigt beroende mer sannolikt 
kan ge positiva resultat om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen, ett 
genomförande av reformer samt aktiv och 
ömsesidig samverkan för att skapa goda 
förbindelser mellan angränsande 
EU-medlemsstater och Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 68
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för energitryggheten. Parlamentet 

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för den regionala stabiliteten och för 
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understryker att detta ömsesidiga beroende 
kompletteras med eventuella synergier 
mellan EU:s och Turkiets utrikes- och 
säkerhets- och grannskapspolitik, som 
medför fördelar och ökat inflytande för 
bägge parter. Parlamentet tror dock att ett 
sådant ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett
genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och omgivande 
EU-medlemsstater och ett stabilt 
samarbete.

energitryggheten i Europa. Parlamentet 
understryker att detta ömsesidiga beroende 
kompletteras med eventuella synergier 
mellan EU:s och Turkiets utrikes- och 
säkerhets- och grannskapspolitik, som 
medför fördelar och ökat inflytande för 
bägge parter. Parlamentet tror dock att ett 
sådant ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog 
och ett effektivt samarbete, resultat vid
genomförandet av inhemska reformer 
samt goda förbindelser mellan Turkiet och 
omgivande EU-medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för energitryggheten. Parlamentet 
understryker att detta ömsesidiga beroende 
kompletteras med eventuella synergier 
mellan EU:s och Turkiets utrikes- och 
säkerhets- och grannskapspolitik, som 
medför fördelar och ökat inflytande för 
bägge parter. Parlamentet tror dock att ett 
sådant ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett 
genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och omgivande 
EU-medlemsstater och ett stabilt 
samarbete.

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för energitryggheten. Parlamentet 
understryker att detta ömsesidiga beroende 
kompletteras med eventuella synergier 
mellan EU:s och Turkiets utrikes- och 
säkerhets- och grannskapspolitik, som 
medför fördelar och ökat inflytande för 
bägge parter. Parlamentet tror dock att ett 
sådant ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, respekt för EU:s 
värderingar och principer, en strategisk 
dialog, resultat inom reformprocessen och 
ett genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och omgivande 
EU-medlemsstater och ett stabilt 
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samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för energitryggheten. Parlamentet 
understryker att detta ömsesidiga beroende 
kompletteras med eventuella synergier 
mellan EU:s och Turkiets utrikes- och 
säkerhets- och grannskapspolitik, som 
medför fördelar och ökat inflytande för 
bägge parter. Parlamentet tror dock att ett 
sådant ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett 
genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och omgivande 
EU-medlemsstater och ett stabilt 
samarbete.

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess 
medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet 
erkänner Turkiets ekonomiska potential 
och tillväxtpotential samt dess betydelse 
för energitryggheten. Parlamentet 
understryker att detta ömsesidiga beroende 
kompletteras med eventuella synergier 
mellan EU:s och Turkiets utrikes- och 
säkerhets- och grannskapspolitik, som 
medför fördelar och ökat inflytande för 
bägge parter. Parlamentet tror dock att ett 
sådant ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår ifrån 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett 
genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och omgivande 
EU-medlemsstater och ett stabilt 
samarbete. Parlamentet är emellertid även 
bekymrat över de negativa miljömässiga, 
arkeologiska och sociala konsekvenserna 
av den turkiska strategin för ekonomisk 
tillväxt, och uppmanar den turkiska 
regeringen att bevara detta arkeologiska 
kulturarv och miljöarv genom att 
prioritera mindre, ekologiska och socialt 
hållbara projekt. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna och EU-
medlemsstaterna att för detta ändamål 
fullt ut utnyttja alla EU:s 
utvidgningspolitiska instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
tullunionen mellan EU och Turkiet har 
gjort det möjligt för Turkiet att nå en hög 
nivå av överensstämmelse på området för 
fri rörlighet för varor och fortsätter att 
främja den bilaterala handeln mellan EU 
och Turkiet, som sammanlagt uppgick till 
103 miljarder euro 2010. Parlamentet 
noterar dock att Turkiet inte genomför 
tullunionen fullt ut och tillämpar 
lagstiftning som strider mot dess åtagande 
att avlägsna tekniska handelshinder 
såsom importlicenser, begränsningar av 
import av varor från tredjeländer som 
omsätts fritt inom EU, statligt stöd, 
kontroll av efterlevnaden av 
upphovsrätten, krav på registrering av 
nya läkemedelsprodukter och 
diskriminering i skattehänseende. 
Parlamentet betonar att den nya 
lagstiftningen om saluföring av produkter 
och principen om ömsesidigt 
godkännande ännu inte har införlivats i 
det turkiska rättssystemet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att båda 
sidor aktivt bör sträva efter att utveckla 
synergieffekter mellan EU:s och Turkiets 
utrikes- och säkerhetspolitik samt 
grannskapspolitik för att ge fördelar och 
en ökad hävstångsverkan för båda parter. 
Parlamentet anser dock att ett sådant 
ömsesidigt beroende kan ge positiva 
resultat endast om man utgår från 
ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett 
genomförande av reformer, goda 
förbindelser mellan Turkiet och 
omgivande EU-medlemsstater och ett 
stabilt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 73
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar och 
ger sitt stöd åt kommissionen i 
utvecklandet av en uppdaterad positiv 
agenda för förbindelserna mellan EU och 
Turkiet som, om den genomförs, kommer 
att ge påtagliga fördelar och göra det 
möjligt för EU att förbli riktmärket för 
fortsatta reformer i Turkiet och få Turkiet 
att närma sig de kriterier som ska 
uppfyllas för en anslutning till EU. 
Parlamentet anser att nya ansträngningar 
bör göras för att skapa förutsättningarna 
för att öppna nya kapitel.

Or. en
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Ändringsförslag 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmärksammar 
den oro som Turkiets näringsliv uttrycker 
om de befintliga viseringskraven för 
turkiska medborgare och 
transportkvoterna som tillämpas på 
turkiska lastbilar, samt de ensidiga 
förpliktelserna för Turkiet, enligt
tullunionen, i dess handelsförbindelser 
med tredjeländer som ett resultat av 
frihandelsavtalen som tecknats mellan 
EU och dessa länder.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet konstaterar att 
Turkiet är det enda kandidatlandet som 
inte har liberaliserat 
viseringsbestämmelserna, och betonar 
betydelsen av att underlätta tillträdet till 
EU för affärsfolk, akademiker, studenter 
och företrädare för det civila samhället. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas ansträngningar att 
införa viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven samt inrätta nya 
center för att underlätta visering i Turkiet. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att 
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underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
utan ytterligare dröjsmål samt se till att 
befintliga bilaterala avtal genomförs fullt 
ut tills detta avtal träder i kraft. 
Parlamentet betonar vikten av att 
intensifiera samarbetet mellan EU och 
Turkiet för migrationshantering och 
gränskontroller, bland annat mot 
bakgrund av den stora andelen illegala 
invandrare som tar sig in i EU via 
Turkiet. Parlamentet anser att rådet, när 
återtagandeavtalet träder i kraft, bör ge 
kommissionen mandat att ta initiativ till 
en viseringsdialog och fastställa 
färdplanen.

Or. en

Ändringsförslag 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till resolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet beklagar djupt att 
Turkiet fortfarande inte fullt ut har 
genomfört tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet, och uppmanar den turkiska 
regeringen att utan dröjsmål genomföra 
det fullt ut på ett icke-diskriminerande 
sätt. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
avlägsna alla kvarvarande begränsningar 
för fri rörlighet för varor, inklusive på 
transportmedel från Cypern, och fullt ut 
genomföra tullunionen, för att övervinna 
det nuvarande dödläget i dess 
anslutningsförhandlingar med EU i 
berörda kapitel.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder helhjärtat
kommissionen i utvecklandet av en 
uppdaterad agenda för förbindelserna 
mellan EU och Turkiet som grundas på 
intensivare kontakter vad gäller inhemska 
reformer, bättre överensstämmelse med 
regelverket för att säkerställa snabbare 
framsteg i anslutningsförhandlingarna, 
bättre handelsförbindelser och 
ekonomiska förbindelser eventuellt 
inklusive en modernisering av 
tullunionen för att inbegripa offentlig 
upphandling och tjänster, flexiblare 
viseringskrav för att främja 
gränsöverskridande kontakter på 
företags- och utbildningsområdet samt en 
förstärkt dialog på hög nivå mellan EU 
och Turkiet om utrikespolitik. Parlamentet 
anser att nya krafttag måste tas för att 
skapa villkor för att öppna nya kapitel 
framför allt om rättsliga och inrikes 
frågor (kapitlen 23 och 24), konkurrens 
(kapitel 8) och energi (kapitel 15) som en 
prioritet. Parlamentet insisterar på att 
Turkiets förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 78
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder 
kommissionen i utvecklandet av en 
uppdaterad agenda för förbindelserna 
mellan EU och Turkiet. Parlamentet anser 
att nya krafttag måste tas för att skapa 
villkor för att öppna kapitel. Parlamentet 
insisterar på att Turkiets förbindelser med 
omgivande EU-medlemsstater är viktiga 
för att återuppliva förhandlingarna och 
dialogen.

2. Europaparlamentet inser att framstegen 
i anslutningsprocessen fortfarande är 
nedslående. Parlamentet stöder
kommissionens initiativ till en uppdaterad 
agenda för förbindelserna mellan EU och 
Turkiet och betonar behovet av att ta 
aktiva och nya krafttag för att öppna 
kapitel.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda 
för förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och 
dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av den positiva agendan 
som bör skapa ny dynamik i
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att särskilda krafttag 
måste tas för att skapa villkor för att öppna 
kapitel på området för rättvisa och 
grundläggande rättigheter, som ger 
märkbara resultat och fördelar för båda 
parter. Parlamentet insisterar på att 
Turkiets förbindelser med dess grannar är 
viktiga för att skapa en nära och varaktig 
relation med EU.

Or. en

Ändringsförslag 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste 
tas för att skapa villkor för att öppna 
kapitel. Parlamentet insisterar på att 
Turkiets förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en positiv agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet, som 
godkändes av rådet i dess slutsatser av 
den 5 december 2011. Parlamentet 
insisterar på att Turkiets förbindelser med 
alla omgivande EU-medlemsstater är 
viktiga för att återuppliva förhandlingarna 
och dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 81
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste 
tas för att skapa villkor för att öppna 
kapitel. Parlamentet insisterar på att 
Turkiets förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

Or. bg

Ändringsförslag 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet, som 
täcker ett stort antal områden av allmänt 
intresse, inklusive bland annat politiska 
reformer, utrikespolitisk dialog, energi, 
handel, viseringar, rörlighet och 
migration och terrorismbekämpning.
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet som 
inriktas på att förbättra viseringskraven 
för turkiska medborgare så att de liknar 
kraven för medborgare i andra 
kandidatländer, och se till att tullunionen 
fungerar mer effektivt genom att ta itu 
med befintliga handelsproblem såväl som 
Turkiets oro över frihandelsavtalen som 
EU tecknar med tredjeländer. Parlamentet 
anser att nya krafttag måste tas för att 
skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.
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Or. en

Ändringsförslag 84
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet, och 
vill samtidigt påminna om rådets beslut av 
den 11 december 2006 om att öppna och 
stänga förhandlingskapitel. Parlamentet 
anser att nya krafttag måste tas för att 
skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och 
dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel.
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Or. en

Ändringsförslag 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste 
tas för att skapa villkor för att öppna 
kapitel. Parlamentet insisterar på att 
Turkiets förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att Turkiet måste ta nya 
och starkare krafttag för att skapa villkor 
för att öppna kapitel. Parlamentet insisterar 
på att Turkiets förbindelser med 
omgivande EU-medlemsstater utgör en 
väsentlig faktor för att återuppliva 
förhandlingarna och dialogen.

Or. de

Ändringsförslag 87
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att förbindelserna 
mellan Turkiet och dess omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen,
närmare bestämt ett fullständigt 
genomförande av Ankaraprotokollet.

Or. en

Ändringsförslag 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen 
i utvecklandet av en positiv agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. 
Parlamentet anser att nya krafttag måste tas 
för att skapa villkor för att öppna kapitel. 
Parlamentet insisterar på att Turkiets 
förbindelser med omgivande 
EU-medlemsstater är viktiga för att 
återuppliva förhandlingarna och dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
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Rühle, Cornelis de Jong
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
även om vissa begränsade framsteg har 
gjorts i produktsäkerhetsrelaterade 
frågor, såsom att upprätta en 
bedömningsnämnd för 
marknadsövervakning och 
produktsäkerhet som omfattar de berörda 
marknadstillsynsmyndigheterna, är de 
ekonomiska och mänskliga resurserna 
som anslås till 
marknadsövervakningsverksamheten 
fortfarande otillräckliga. Parlamentet 
konstaterar att antalet åtgärder som 
tillämpas förblir litet och granskningen av 
den allmänna lagstiftningen om 
produktsäkerheten är ofullständig. 

Or. en

Ändringsförslag 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar att de 
befintliga mekanismerna för en dialog 
mellan offentliga myndigheter och 
civilsamhället inte utnyttjas på ett effektivt 
sätt och att icke-statliga 
konsumentorganisationers deltagande i 
utformningen av politik och lagstiftning 
förblir låg. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att fullt ut låta 
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konsumentorganisationer delta i 
samrådsprocessen för lagstiftning och 
politik samt vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att stödja och stärka 
konsumentrörelsen. Parlamentet 
uppmuntrar konsumentorganisationer att 
öka sin representativitet eventuellt genom 
att upprätta en sammanslutning av 
konsumentorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 92
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades 
av internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade
av ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att vallagen ändras och 
att tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
dess fria och rättvisa allmänna val i juni 
2011. Valet har klassificerats av 
internationella observatörer som 
”demokratiskt, pluralistiskt och format av 
ett aktivt civilt samhälle”. Parlamentet 
betonar vikten av att reformera den 
turkiska vallagen och föreslår att Turkiet 
överväger att sänka den aktuella 
tioprocentsspärren för att ett parti ska 
representeras i parlamentet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 3
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som
demokratiska, pluralistiska och formade 
av ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att vallagen ändras och 
att tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som fria och 
rättvisa. Parlamentet betonar återigen att
Turkiet måste avskaffa tioprocentsspärren 
för representation i parlamentet, eftersom 
denna spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet.

Or. en

Ändringsförslag 94
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att vallagen ändras och 
att tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
upprepar kraven i sina tidigare 
resolutioner från 2006, 2007, 2009 och 
2010 om vikten av att vallagen ändras och 
att tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att vallagen ändras och 
att tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att ändra vallagen och 
att avskaffa tioprocentsspärren för 
representation i parlamentet, eftersom 
denna spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 96
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att vallagen ändras och 
att tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att lagen om politiska 
partier och vallagen ändras och att 
tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället, samt att ett obligatoriskt 
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kvotsystem införs för att säkerställa en 
rättvisande representation av kvinnor på 
vallistorna och att hinder för att etablera 
politiska grupper i parlamentet avskaffas i 
syfte att garantera en bättre 
representation och öka mångfalden i det 
turkiska politiska livet.

Or. en

Ändringsförslag 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att vallagen ändras och 
att tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället.

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för 
valprocessen vid de allmänna valen i juni 
2011. Valdeltagandet och valen prisades av 
internationella observatörer som 
demokratiska, pluralistiska och formade av 
ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet 
betonar vikten av att vallagen och lagen 
om politiska partier ändras och att 
tioprocentsspärren för representation i 
parlamentet avskaffas, eftersom denna 
spärr är den högsta bland alla 
medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska 
samhället. Parlamentet betonar även 
vikten av att undanröja hinder för att 
bilda politiska grupper i parlamentet och 
erhålla budgetstöd. Parlamentet 
uppmanar valstyrelsen att granska beslut 
om förlust av valbarhet för oberoende 
kandidater, som fattas före och efter de 
allmänna valen.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att den 
turkiska regeringen efter sin valseger har 
den politiska styrkan att ta itu med landets 
mest angelägna frågor, närmare bestämt 
att hitta en hållbar och fredlig lösning på 
kurdfrågan samt att skriva en mer 
demokratisk och civil författning. 
Parlamentet beklagar i detta 
sammanhang den fortsatta interneringen 
av nio valda ledamöter i den turkiska 
nationalförsamlingen: Kemal Aktaş, 
Faysal Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, 
Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, Selma Irmak 
(BDP), Mustafa Balbay, Mehmet Haberal 
(CHP), Engin Alan (MHP).

Or. en

Ändringsförslag 99
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att den 
nya turkiska regeringen beslutat att 
inrätta ett EU-ministerium som 
återspeglar medvetenheten om att nya 
insatser, åtagande och dialog är oerhört 
viktigt.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar att den 
nya turkiska regeringen beslutat att inrätta 
ett EU-ministerium som återspeglar 
medvetenheten om att nya insatser, 
åtagande och dialog är oerhört viktigt.

4. Europaparlamentet välkomnar att den 
nya turkiska regeringen beslutat att inrätta 
ett EU-ministerium som återspeglar 
medvetenheten om att nya insatser, 
åtagande och dialog är oerhört viktigt, och 
välkomnar även samförståndsavtalet som 
undertecknades den 28 september 2011 
för utstationering av turkiska tjänstemän 
till Europeiska kommissionen och 
understryker samtidigt behovet av ett 
närmare samarbete med 
Europaparlamentet för att utbyta 
erfarenheter om EU-kriterier och 
gemenskapens regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 101
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker därför dess roll 
som en plattform för alla politiska partier,
grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess 
bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande
reformprocess.

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker därför dess roll 
som en plattform för alla turkiska politiska 
partier som har upphört med våld och 
engagerat arbetar för demokrati och 
reformprocessen.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker därför dess roll 
som en plattform för alla politiska partier, 
grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess 
bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande 
reformprocess.

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker att det därför
finns ett behov av att stärka parlamentets
roll som en plattform för alla politiska 
partier, grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess 
bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande 
reformprocess.

Or. en

Ändringsförslag 103
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker därför dess roll 
som en plattform för alla politiska partier, 
grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess 
bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande 
reformprocess.

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker därför dess roll 
som en plattform för alla politiska partier, 
grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess 
bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande 
reformprocess. Parlamentet befarar att 
den sekulära staten är hårt ansatt.

Or. nl
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Ändringsförslag 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker därför dess roll 
som en plattform för alla politiska partier, 
grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess 
bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande 
reformprocess.

5. Europaparlamentet erkänner den 
turkiska nationalförsamlingens 
grundläggande roll som ett centrum för det 
turkiska demokratiska systemet. 
Parlamentet understryker därför dess roll 
som en plattform för alla politiska partier, 
grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess 
bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande 
reformprocess. Parlamentet uppmanar 
den turkiska regeringen att respektera den 
parlamentariska immuniteten och 
följaktligen vidta de åtgärder som krävs 
för att frige fängslade 
parlamentsledamöter.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 

6. Europaparlamentet erinrar om behovet
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet välkomnar rättegångarna 
som inletts mot de ansvariga för den 
turkiska statskuppen den 
12 september 1980, och ser denna 
prövning som en möjlighet att stärka 
förtroendet för turkisk demokrati. 
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delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

Parlamentet understryker vikten av 
försvararnas processuella rättigheter. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället. 

Or. en

Ändringsförslag 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar 
beslutet att se till att alla politiska 
riktningar är rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén 
samt vädjan om att basera 
utformningsprocessen på bredast möjliga 
samråd med alla samhällssegment i en 
process som starkt anknyter till det civila 

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker emellertid sitt fulla 
stöd för utarbetandet av en helt ny civil 
författning för Turkiet som ersätter den 
nuvarande författningen som Turkiet 
ålades efter 1980 års militärkupp. 
Parlamentet understryker att en sådan ny 
demokratisk författning måste främja 
rättsstatliga principer, tillämpningen av 
grundläggande rättigheter och friheter, ett 
förstärkt medborgarskap, religionens 
separation från staten, den civila 
kontrollen av militären, politisk pluralism 
och rättvis behandling av minoriteter.
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samhället.

Or. en

Ändringsförslag 107
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska partier i lämplig 
och tillräcklig utsträckning är 
representerade i den konstitutionella 
förlikningskommittén samt vädjan om att 
basera utformningsprocessen på bredast 
möjliga samråd med alla samhällssegment.

Or. en

Ändringsförslag 108
Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
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Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för en 
ny civil författning för Turkiet och 
betraktar detta som en möjlighet att 
främja demokrati, rättsstaten, 
grundläggande rättigheter och friheter, 
pluralism, delaktighet och enhet i det 
turkiska samhället. Parlamentet yrkar på 
behovet att fortsätta förberedelserna för 
att utarbeta den nya författningen och 
betonar vikten av att göra detta till en 
process som verkligen kommer alla till del 
med en aktiv medverkan av alla politiska 
partier och det civila samhället. 
Parlamentet välkomnar därför beslutet att 
se till att alla politiska riktningar är rättvist 
representerade i den konstitutionella 
förlikningskommittén samt vädjan om att 
basera utformningsprocessen på bredast 
möjliga samråd med alla samhällssegment i 
en process som starkt anknyter till det 
civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet, goda styrelseformer och 
ansvarskyldighet samt enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet är dock oroat över 
den pågående polariseringen i det 
turkiska samhället och avsaknaden av 



AM\888692SV.doc 61/283 PE478.719v01-00

SV

vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

förtroende för institutionernas oberoende. 
Parlamentet välkomnar beslutet att se till 
att alla politiska riktningar är rättvist 
representerade i den konstitutionella 
förlikningskommittén samt vädjan om att 
basera utformningsprocessen på bredast 
möjliga samråd med alla samhällssegment i 
en process som starkt anknyter till det 
civila samhället. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en 
detaljerad rapport om 
genomförandeinsatserna till utskottet för 
utrikesfrågor före sommaren.

Or. en

Ändringsförslag 110
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, framför allt 
yttrandefrihet och pressfrihet, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

Or. en
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Ändringsförslag 111
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som 
verkligen engagerar det turkiska civila 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 112
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
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konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället. 
Parlamentet uppmanar alla politiska 
partier och aktörer att närma sig 
förhandlingen om den nya författningen 
på ett positivt och konstruktivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar 
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället. 
Parlamentet uppmanar alla politiska 
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partier och aktörer att närma sig den nya 
författningen på ett positivt och 
konstruktivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som främjar
demokrati, rättsstaten, grundläggande 
rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska 
samhället. Parlamentet välkomnar beslutet 
att se till att alla politiska riktningar är 
rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

6. Europaparlamentet erinrar om behovet 
av att fortsätta arbetet med genomförandet 
av 2010 års konstitutionella reformpaket. 
Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för 
utarbetandet av en ny civil författning för 
Turkiet som en möjlighet till en verklig 
konstitutionell reform som skulle kunna 
främja demokrati, rättsstaten, 
grundläggande rättigheter och friheter, 
pluralism, delaktighet och enhet i det 
turkiska samhället. Parlamentet välkomnar 
beslutet att se till att alla politiska 
riktningar är rättvist representerade i den 
konstitutionella förlikningskommittén samt 
vädjan om att basera utformningsprocessen 
på bredast möjliga samråd med alla 
samhällssegment i en process som starkt 
anknyter till det civila samhället.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmuntrar 
Turkiet att anta en modern 
rättighetsförklaring som bygger på och 
ska jämföras med befintliga europeiska 
och universella mänskliga rättigheter, 
däribland inte minst Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 116
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar vikten av 
samlade och konstruktiva relationer 
mellan regeringen och oppositionen som 
en förutsättning för en effektiv 
reformprocess. Parlamentet erinrar om att 
ett verkligt demokratiskt och pluralistiskt 
samhälle alltid måste stödja sig på de två 
pelarna regering och opposition och på en 
ständig dialog och samarbete mellan dem 
båda.

Or. en

Ändringsförslag 117
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att den 
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nya författningen bör upprätthålla 
rättigheterna för alla grupper och 
individer i Turkiet, garantera 
maktdelningen, säkerställa rättsväsendets 
oberoende och säkra en fullständig civil 
kontroll av militären.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmuntrar 
Turkiet att använda processen för 
utarbetandet av författningen som en 
möjlighet att utveckla en mer realistisk 
och demokratisk identitet som möjliggör 
ett fullt erkännande och jämlikt 
deltagande av alla dess etniska grupper 
inklusive kurder, lazer, tjerkesser, romer, 
aleviter, syrianer, araber, greker, 
armenier, judar och andra, vid sidan av 
den turkiska majoriteten. Parlamentet 
anser att de nuvarande konstitutionella 
hänvisningarna till turkiskhet inte 
överensstämmer med samhällets skiftande 
natur i Turkiet och att modernt 
medborgarskap inte bör vara av etnisk 
natur.

Or. en

Ändringsförslag 13
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet rekommenderar 
att man i den nya författningen undviker 
att definiera en turkisk etnisk identitet, 
eftersom detta kan skada skyddet av 
minoriteter mot diskriminering, och 
betonar även att den nya författningen 
bör säkerställa en tydlig maktdelning i 
Turkiet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 6b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet välkomnar 
beslutet att se till att alla politiska 
inriktningar är rättvist representerade i 
den konstitutionella förlikningskommittén 
samt vädjan om att basera 
utformningsprocessen på brett samråd 
med civilsamhället. Parlamentet noterar 
behovet av att alla intressenter arbetar 
mot ett verkligt samförstånd som grundar 
sig på kompromisser. Parlamentet 
rekommenderar en intensifiering av den 
konstitutionella reformdebatten på alla 
nivåer i det turkiska samhället.

Or. en

Ändringsförslag 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den 
civila kontrollen av militären, särskilt 
antagandet av en lag om en revisionsrätt i 
december 2010 för att garantera en civil 
kontroll av de militära utgifterna.

utgår

Or. nl

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

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i december 
2010 för att garantera en civil kontroll av 
de militära utgifterna.

7. Europaparlamentet anser att militären 
helt bör styras av de demokratiska 
institutioner som innehar den politiska 
makten. Parlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i december 
2010 för att garantera en civil kontroll av 
de militära utgifterna.

Or. el

Ändringsförslag 123
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i december 

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att ytterligare 
förbättra den civila kontrollen av militären, 
särskilt antagandet av en lag om en 
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2010 för att garantera en civil kontroll av 
de militära utgifterna.

revisionsrätt i december 2010 som
garanterar en civil kontroll av de militära 
utgifterna. Parlamentet betonar emellertid 
behovet av att säkerställa de väpnade 
styrkornas fortsatta sekulära integritet 
och operativa kapacitet med tanke på hur 
viktigt Turkiets medlemskap i Nato är.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i december 
2010 för att garantera en civil kontroll av 
de militära utgifterna.

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i december 
2010 för att garantera en parlamentarisk 
kontroll av de militära utgifterna. 
Parlamentet rekommenderar att 
rättsförvaltningen för gendarmeriet och 
de väpnade styrkorna överförs till civil 
behörighet.

Or. en

Ändringsförslag 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i december 

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i december 
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2010 för att garantera en civil kontroll av 
de militära utgifterna.

2010 för att garantera en civil kontroll av 
de militära utgifterna. Parlamentet 
beklagar emellertid de negativa 
konsekvenserna av undantagsdekretet 
(artikel 44) för militära utgifter i lagen om 
en revisionsrätt, som leder till brist på 
insyn i en av statens viktiga budgetposter 
och anser att liknande undantag för 
militären i ombudsmannalagen är bevis 
på svag institutionell kontroll över 
militären. 

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i 
december 2010 för att garantera en civil 
kontroll av de militära utgifterna.

7. Europaparlamentet välkomnar det 
fortsatta arbetet med att förbättra den civila 
kontrollen av militären, särskilt antagandet 
av en lag om en revisionsrätt i 
december 2010 för att garantera en civil 
kontroll av de militära utgifterna.
Parlamentet begär att domstolen utför en 
avancerad tillsyn av militärens utgifter, 
och att den civila tillsynen återupprättas 
över gendarmeriet och det militära 
rättssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 127
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 8
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera 
landet och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar 
till annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet betonar att de
pågående reformerna av rättsväsendet
måste förbli i frontlinjen för den aktuella 
reformprocessen, som för alla 
kandidatländer till EU, och att reformerna
bör leda till att ett modernt, effektivt och
fullständigt självständigt turkiskt 
rättsväsende inrättas som är fritt från 
politiskt inflytande och inriktat på 
personliga rättigheter och friheter. 
Parlamentet välkomnar antagandet av en 
lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen samt
justitieministerns beslut om att inrätta ett 
generaldirektorat för mänskliga rättigheter.
Parlamentet välkomnar även regeringens 
ansträngningar att lägga fram ett rättsligt 
reformpaket inklusive en översyn av 
strategin för reform av rättsväsendet och 
dess handlingsplan med deltagande av 
alla intresserade parter, bland annat 
advokatsamfund och berörda icke-statliga 
organisationer. 

Or. en

Ändringsförslag 128
Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem.
Parlamentet välkomnar därför antagandet 

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet är en nödvändig 
förutsättning för att Turkiets insatser för 
att modernisera landet ska lyckas och att 
reformen rättsligt och faktiskt måste leda 
till ett modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem, som 
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av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar 
till annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

garanterar rättssäkerhet för alla 
medborgare.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar 
till annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet är en nödvändig 
förutsättning för att Turkiets insatser för 
att modernisera landet ska lyckas och att 
reformen rättsligt och faktiskt måste leda 
till ett modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem, som 
garanterar rättssäkerhet för alla 
medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
fullständigt självständigt, opartiskt, 
modernt och effektivt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter. Parlamentet 
anser att regeringen inte ska ha 
inflytande över uppgifter som utövas 
självständigt av chefsåklagare och 
domare, och att medborgare bör tillåtas 
och få möjlighet att försvara sig på sitt 
modersmål i domstol.

Or. en

Ändringsförslag 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen 8. Europaparlamentet betonar att reformen 
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av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter. Parlamentet 
välkomnar regeringens ansträngningar 
att granska strategin för reform av 
rättsväsendet som antogs 2009 och dess 
handlingsplan med deltagande av alla
rättsliga intressenter, advokatsamfund 
och icke-statliga organisationer inom 
denna sektor.

Or. en

Ändringsförslag 132
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet), som bör 
framställas som ett oberoende organ, och 
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Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

om en konstitutionell domstol i nära 
samråd med Venedigkommissionen. 
Parlamentet pekar på behovet av att ta 
ytterligare steg mot att garantera 
möjligheten till rättslig kontroll av alla 
förstainstansbeslut som det höga rådet tar 
om befordringar, överföringar till annan ort 
och disciplinära sanktioner. Parlamentet 
välkomnar justitieministerns beslut om att 
inrätta ett generaldirektorat för mänskliga 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 133
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare och om en konstitutionell domstol 
i nära samråd med Venedigkommissionen. 
Parlamentet uppmuntrar de turkiska 
myndigheterna att ta itu med de 
återstående problemen, såsom sättet på 
vilket det höga rådet för domare och 
åklagare väljs, justitieministerns roll i 
organet såväl som sättet på vilket domare 
och åklagare tillsätts. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
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för mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet pekar 
på behovet av att ta ytterligare steg mot att 
garantera möjligheten till rättslig kontroll 
av alla förstainstansbeslut som det höga 
rådet tar om befordringar, överföringar till 
annan ort och disciplinära sanktioner. 
Parlamentet välkomnar justitieministerns 
beslut om att inrätta ett generaldirektorat 
för mänskliga rättigheter.

8. Europaparlamentet betonar att reformen 
av rättssystemet måste stå i spetsen för 
Turkiets insatser för att modernisera landet 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem. 
Parlamentet välkomnar därför antagandet 
av en lag om ett högt råd för domare och 
åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
befarar att justitieministerns roll i det 
höga rådet och tillsättningen av domare 
kan inverka negativt på oberoendet och 
begär därför att man säkerställer insyn 
och rättslig kontroll över besluten i det 
höga rådet. Parlamentet pekar på behovet 
av att ta ytterligare steg mot att garantera 
möjligheten till rättslig kontroll av alla 
förstainstansbeslut som det höga rådet tar 
om befordringar, överföringar till annan ort 
och disciplinära sanktioner. Parlamentet 
välkomnar justitieministerns beslut om att 
inrätta ett generaldirektorat för mänskliga 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet välkomnar 
justitieministerns beslut att inrätta ett 
generaldirektorat för mänskliga 
rättigheter. Parlamentet välkomnar även 
antagandet av en lag om ett högt råd för 
domare och åklagare (det höga rådet) och 
om en konstitutionell domstol i nära 
samråd med Venedigkommissionen. 
Parlamentet pekar på behovet av att ta 
ytterligare steg mot att garantera 
möjligheten till rättslig kontroll av alla 
förstainstansbeslut som det höga rådet tar 
om befordringar, överföringar till annan 
ort och disciplinära sanktioner.

Or. en

Ändringsförslag 136
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet är bekymrat över 
det stora antalet domar som 
Europadomstolen meddelat mot Turkiet, 
där det turkiska rättsväsendet antingen 
konstateras ha misslyckats med att 
hantera kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna eller direkt ha orsakat dem. 
Parlamentet välkomnar inrättandet av en 
avdelning för mänskliga rättigheter inom 
justitieministeriet, vars huvuduppgift bör 
vara att förebygga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, inte minst 
genom att Turkiet på ett effektivt sätt fullt 
ut verkställer Europadomstolens domar.
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Or. en

Ändringsförslag 137
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet anser att den nya 
lagen om en konstitutionell domstol bör 
säkerställa att denna rättsliga instans har 
behörighet att bedöma och granska att de 
turkiska lagarna överensstämmer med 
internationella avtal som Turkiet har 
ratificerat, såsom Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet anser att domen i 
fallet Hrant Dink är ett nytt exempel på 
brister i Turkiets rättssystem och de 
begränsade möjligheterna att genomföra 
utredningar i Turkiet, vilket inte bara 
leder till bristfällig rättvisa och 
rättsskipning, utan även gör det till en del 
av problemet med orättvisa snarare än 
lösning, och betonar i detta sammanhang 
domen från Europadomstolen för de 
mänskliga rättigheterna 2010, om att 
Turkiet hade misslyckats med att effektivt 
utreda mordet på Dink. Parlamentet anser 
att denna rättegång utgör en prövning av 
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rättsordningen och rättsväsendets 
oberoende i Turkiet och även en möjlighet 
att sprida ljus över ”den djupa staten”, 
brottslingar och högt uppsatta 
tjänstemäns delaktighet i mordet på Hrant 
Dink och dessförinnan flera andra 
journalister.

Or. en

Ändringsförslag 139
Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

9. Europaparlamentet välkomnar 
regeringens tillkännagivande av ett 
rättsligt reformpaket. Parlamentet
upprepar emellertid sin oro för att 
normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis och snabb 
rättegång, inklusive bland annat rätten att 
få tillgång till komprometterande bevis och 
rättegångshandlingar i ett tidigt skede av 
rättegången och tillräckliga 
förfarandegarantier för varje misstänkt 
person. Parlamentet är djupt oroat över de 
överdrivet långa häktningsperioderna, för 
närvarande upp till tio år, vilket gör att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen, bland annat om 
häktning och häktningsperioder, i enlighet 
med Europadomstolens och Europarådets 
andra normer. Parlamentet anser att 
brottmålsdomstolar med särskilda 
befogenheter som liknar de befogenheter 
som de tidigare domstolarna för statens 
säkerhet hade strider mot rättsandan och 
rättsstatliga principer.
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Or. en

Ändringsförslag 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden
ännu inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att domstolsförfarandena ännu inte har 
förbättrats tillräckligt i fråga om normer 
och effektivitet för att garantera rätten till 
en rättvis rättegång inom rimlig tid. Detta 
har en negativ inverkan på rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU. Parlamentet 
uppmanar regeringen att fortsätta med 
sina reformer och att granska 
antiterroristlagen och den turkiska 
strafflagen, framför allt bestämmelserna i 
artiklarna 125, 216, 301, 314 i 
antiterroristlagen och artiklarna 6 och 7 i 
den turkiska strafflagen. Parlamentets ad 
hoc-delegation för bevakning av 
rättegångar mot journalister i Turkiet 
kommer att fortsätta att följa 
utvecklingen1.

Or. en

                                               
1 Parlamentet välkomnar justitieministeriets initiativ till lagförslag av den 19 januari.
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Ändringsförslag 141
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden
ännu inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar
med kraft den turkiska 
nationalförsamlingen att reformera 
lagstiftningen om häktning och fastställa 
en maximitid för häktning i Turkiet i linje 
med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att domstolsförfarandena ännu inte har 
förbättrats tillräckligt för att garantera 
rätten till en rättvis rättegång inom rimlig 
tid, inklusive rätten att få tillgång till 
komprometterande bevis i ett tidigt skede 
av rättegången och tillräckliga garantier för 
alla misstänkta. Parlamentet är oroat över 
de långa häktningsperioderna och 
uppmuntrar regeringen att öka de 
alternativa möjligheterna och granska 
den nuvarande lagstiftningen om häktning, 
genom att lära av bästa praxis i 
EU-medlemsstater.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 

9. Europaparlamentet upprepar sin djupa 
oro för att normerna för 
domstolsförfaranden ännu inte har 
förbättrats tillräckligt för att garantera 
rätten till en rättvis rättegång inom rimlig 
tid, inklusive rätten att få tillgång till 
komprometterande bevis i ett tidigt skede 
av rättegången och tillräckliga garantier för 
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är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

alla misstänkta. Parlamentet upprepar sin 
djupa oro över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

Or. en

Ändringsförslag 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de överdrivet långa 
häktningsperioderna, för närvarande upp 
till tio år, något som lett till att häktningen 
i själva verket blivit ett straff utan 
rättegång. Parlamentet uppmanar med kraft 
den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen enligt 
Europadomstolens rättspraxis om 
exceptionella omständigheter i samband 
med häktning och fastställa en maximitid 
för häktning i Turkiet i linje med de 
genomsnittliga häktningsperioderna i EU.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang 
lagförslaget som nyligen utarbetades av 
justitieministeriet, som omfattar en tydlig 
förteckning över vilka kriterier som ska 
uppfyllas för att ett häktningsbeslut ska 
utfärdas.

Or. en

Ändringsförslag 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
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inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU. Parlamentet vill 
även uppmärksamma Turkiets skyldighet 
att fullt ut uppfylla dess åtagande i 
artikel 6 i Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, om rätten 
till en rättvis rättegång inom rimliga 
tidsgränser, inte minst genom att inrätta 
appellationsdomstolar i dess rättssystem 
och stärka dess högsta domstols 
befogenheter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
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kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang den 
turkiska regeringens pågående arbete 
med att granska lagstiftningen om 
häktningsförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 147
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU. Parlamentet är 
bestört över det stora antalet minderåriga 
fångar, som uppgår till 2 500 i 
åldersgruppen 12–18 år.

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

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU.

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för 
att normerna för domstolsförfaranden ännu 
inte har förbättrats tillräckligt för att 
garantera rätten till en rättvis rättegång 
inom rimlig tid, inklusive rätten att få 
tillgång till komprometterande bevis i ett 
tidigt skede av rättegången och tillräckliga 
garantier för alla misstänkta. Parlamentet 
är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att 
häktningen i själva verket blivit ett straff 
utan rättegång. Parlamentet uppmanar med 
kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och 
fastställa en maximitid för häktning i 
Turkiet i linje med de genomsnittliga 
häktningsperioderna i EU. Parlamentet 
välkomnar att den turkiska regeringen på 
senare tid gjort insatser för att fastställa 
konkreta och förståeliga kriterier för 
häktningsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 149
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet välkomnar 
regeringens insatser för att utöka området 
för åtgärder som alternativ till 
häktningsförfaranden och definiera 
skälen att fatta häktningsbeslut i mer 
konkreta ordalag. Parlamentet välkomnar 
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även resultaten från de 
lagstiftningsåtgärder och administrativa 
åtgärder som införts under de senaste 
åren för att minska arbetsbördan inom 
rättsväsendet och uppmuntrar regeringen 
att inrikta sig mer på studier för att 
övervinna detta problem.

Or. en

Ändringsförslag 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över resultatet av domstolsutslaget om 
mordet på journalisten Hrant Dink.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet beklagar att 
tusentals kurdiska politiska aktivister, 
inklusive sex som senare demokratiskt 
valdes till parlamentariker, 16 som 
tjänstgör som borgmästare, dussintals 
ledamöter av kommunfullmäktige och 
verkställande ledamöter av BDP (Freds-
och demokratipartiet), styrelseledamöter 
och filialchefer för människorättsförbund 
har arresterats sedan 2009 under de så 
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kallade KCK-operationerna, medan 
operationerna utökades i slutet av 2011 
till att omfatta kurdiska advokater och 
journalister, en akademiker som ger BDP 
råd i konstitutionella reformfrågor och en 
förläggare.

Or. en

Ändringsförslag 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att så snart som 
möjligt ta i bruk dess regionala 
appellationsdomstolar, vars verksamheter 
skulle ha inletts i juni 2007, för att 
hantera den pågående anhopningen av 
icke avgjorda mål samt inrikta sig på att 
utbilda domare för detta ändamål.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av varje medborgares rätt till 
ett ändamålsenligt försvar i domstol och 
erinrar om statens ansvar att garantera 
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försvarets rättigheter. Parlamentet erinrar 
även om att advokater ska åtnjuta civil-
och straffrättslig immunitet för relevanta 
uttalanden som görs i god tro i skriftliga 
eller muntliga inlägg eller i deras 
yrkesroll inför en domstol, tribunal eller 
annan rättslig eller administrativ 
myndighet. Parlamentet ber Turkiet att se 
till att advokater kan utöva samtliga sina 
yrkessysslor utan hotelser, hinder, 
trakasserier eller orättmätig inblandning.

Or. en

Ändringsförslag 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna.

10. Europaparlamentet anser fortfarande
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, ska vara en möjlighet i 
processen för demokratisk omvandling. 
Parlamentet betonar att pågående 
rättegångar måste visa att Turkiets 
demokratiska institutioner och rättssystem 
är starka och oberoende och fungerar på ett 
korrekt, opartiskt och öppet sätt och att de 
står klart fast vid att respektera de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 155
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står 
klart fast vid att respektera de 
grundläggande rättigheterna.

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda militära 
sammansvärjningar, såsom fallen 
Ergenekon och Sledgehammer, bör visa att
Turkiets rättsväsende är starkt, öppet och 
oberoende.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna.

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna, vilket för närvarande inte är 
fallet. Parlamentet är oroat över 
påståenden om att motstridiga bevis 
utnyttjas mot försvararna i dessa fall. 
Parlamentet betonar att dessa påståenden 
måste hanteras på ett oberoende och 
trovärdigt sätt, och att försvararnas 
rättigheter måste garanteras helt för att 
dessa fall ska kunna ge en verklig 
möjlighet att stärka rättsstaten i Turkiet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
nära följa ovan nämnda fall och mer 
detaljerat offentliggöra resultaten i ett 
tillägg till kommissionens 
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framstegsrapport 2012.

Or. en

Ändringsförslag 157
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna.

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet slår fast att 
dessa specifika fall är ett angrepp mot 
militären och mot sekularismen.

Or. nl

Ändringsförslag 158
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna.

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet är oroat över 
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påståenden om att motstridiga bevis 
utnyttjas mot försvararna i dessa fall. 
Parlamentet betonar att dessa påståenden 
måste hanteras effektivt och på rätt sätt, 
och att försvararnas rättigheter måste 
garanteras helt för att dessa fall ska 
kunna ge en verklig möjlighet att stärka 
rättsstaten i Turkiet.  

Or. en

Ändringsförslag 159
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna.

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet uttrycker i detta 
sammanhang sin oro över den rättsliga 
undersökning som inletts för att häva den 
parlamentariska immuniteten för Kemal 
Kılıçdaroğlu, ledaren för det största 
oppositionspartiet.

Or. en

Ändringsförslag 160
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna.

10. Europaparlamentet betonar att 
utredningar av påstådda kupplaner, såsom 
fallen Ergenekon och Sledgehammer, 
måste visa att Turkiets demokratiska 
institutioner och rättssystem är starka och 
oberoende och fungerar på ett korrekt, 
opartiskt och öppet sätt och att de står klart 
fast vid att respektera de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet betonar i det 
sammanhanget att undersökningen mot 
Kemal Kılıçdaroğlu, ledaren för det 
största oppositionspartiet (CHP), kan ses 
som ett brott mot yttrandefriheten och ett 
försök att tysta oppositionens röst.

Or. en

Ändringsförslag 161
Geoffrey Van Orden
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att så snart som 
möjligt ta dess regionala 
appellationsdomstolar i bruk, vars 
verksamheter skulle ha inletts i juni 2007, 
för att hantera den pågående 
anhopningen av icke avgjorda mål samt 
inrikta sig på att utbilda domare för detta 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 162
Ria Oomen-Ruijten
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Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över den senaste domen som meddelats i 
fallet Dink och betonar att en fullständig 
utredning av mordet på Hrant Dink och 
att alla ansvariga ställs inför rätta är av 
största vikt.

Or. en

Ändringsförslag 163
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet är oroat över att 
pågående rättegångar och långa 
häktningsperioder drabbar valda 
ledamöter till den turkiska 
nationalförsamlingen från 
oppositionspartierna, inte minst Freds-
och demokratipartiet (BDP) och 
Republikanska folkpartiet (CHP), vilket 
utgör en inblandning i laglig politisk 
verksamhet och rätten till politisk 
associering och politiskt deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 164
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet begär en 
granskning av antiterroristlagen (lag 
nr 3713) och den turkiska strafflagen, där 
de nuvarande breda definitionerna av 
terror och illegal propaganda tillåter 
breda tolkningar och missbruk.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om 
människorättskränkningar eller tar upp 
andra frågor i allmänhetens intresse som 
ett bidrag i debatten i ett pluralistiskt 
samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 166
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 11
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Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser 
att kriminaliseringen av åsikter är ett av 
de huvudsakliga hindren mot skyddet av 
de mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

11. Europaparlamentet noterar med oro 
bruket att åtala journalister som tar upp 
frågor om människorättskränkningar eller 
andra frågor som väcker allmänhetens oro.

Or. en

Ändringsförslag 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

11. Europaparlamentet anser det 
oacceptabelt att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

Or. nl

Ändringsförslag 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot ett fullständigt
skydd av de mänskliga rättigheterna i 
Turkiet och beklagar att yttrande-, 
förenings- och mötesfriheten begränsats på 
ett oproportionerligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 169
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala 
människorättsförsvarare och journalister 
som rapporterar om 
människorättskränkningar eller tar upp 
andra frågor i allmänhetens intresse som ett 
bidrag i debatten i ett pluralistiskt 
samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att objektivt och 
grundligt utreda våld mot 
människorättsförsvarare och journalister.



PE478.719v01-00 98/283 AM\888692SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 170
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister, tidningar 
och serietecknare som rapporterar om 
människorättskränkningar eller tar upp 
andra frågor i allmänhetens intresse som ett 
bidrag i debatten i ett pluralistiskt 
samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

Or. nl

Ändringsförslag 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
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mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt. Parlamentet noterar 
med oro OSSE:s rapport som stöds av 
beräkningarna från Freedom for 
Journalists Platform, som uppskattar att 
antalet fängslade journalister uppgår till 
mellan 57 och 64.

Or. it

Ändringsförslag 172
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt. Parlamentet 
uppmanar de turkiska myndigheterna att 
frige förläggaren och 
människorättsaktivisten Ragip Zarakolu, 
som arresterats och fängslats för att ha 
gett ut böcker om det armeniska 
folkmordet och om det kurdiska folkets 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute



PE478.719v01-00 100/283 AM\888692SV.doc

SV

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över bruket att åtala journalister som 
rapporterar om människorättskränkningar 
eller tar upp andra frågor i allmänhetens 
intresse som ett bidrag i debatten i ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren mot skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsats på ett 
oproportionerligt sätt. Parlamentet 
påminner om att Turkiet befinner sig på 
andra plats i världen i förhållande till 
antalet fängslade journalister.

Or. fr

Ändringsförslag 174
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att se över 
definitionen av terror i antiterroristlagen 
för att förhindra en alltför omfattande 
tillämpning av denna lag, vilket skulle 
hota de grundläggande rättigheterna, 
särskilt yttrande- och pressfriheten.

Or. en

Ändringsförslag 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet betonar det 
brådskande behovet av en reform av den 
lag som möjliggör oproportionerligt höga 
böter för medierna – något som i vissa fall 
lett till nedläggning och i många fall till 
att journalister eller deras utgivare 
censurerar sig själva. Dessutom krävs en 
reform av lag 5651/2007 om internet, som 
inskränker yttrandefriheten, begränsar 
medborgarnas rätt till information och 
gör det möjligt att förbjuda webbplatser i 
alltför stor utsträckning och alltför länge. 
Parlamentet välkomnar i detta hänseende 
kommissionsledamot Füles erkännande 
av internetfrihet som en del av 
Köpenhamnskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet insisterar på att 
de pågående rättegångarna mot 
journalister ska genomföras med insyn 
och med respekt för rättssäkerheten samt 
att de ska äga rum under lämpliga 
förhållanden, exempelvis genom att 
förhandlingarna hålls i lämpliga lokaler, 
att korrekta utskrifter lämnas till de 



PE478.719v01-00 102/283 AM\888692SV.doc

SV

internerade personerna samt att 
journalisterna informeras om 
anklagelserna mot dem, så att 
förutsättningarna för rättegången inte 
påverkar domen negativt. Parlamentet är 
djupt oroat över journalisternas 
interneringsförhållanden och beklagar att 
inga exakta uppgifter har lämnats om hur 
många journalister som är internerade 
och om antalet pågående mål mot 
journalister samt om den rättsliga 
grunden för dessa. Parlamentet 
uppmanar de turkiska myndigheterna att 
göra denna information tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 177
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet beklagar i detta 
sammanhang det allt större antalet nya 
mål vid Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna och uppmuntrar 
Turkiet att vidta ytterligare åtgärder för 
att stoppa kränkningarna av de rättigheter 
som garanteras av domstolen.

Or. en

Ändringsförslag 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att i detta hänseende strikt 
uppfylla sina internationella åtaganden 
för mänskliga rättigheter genom att ändra 
sin lagstiftning i hithörande frågor och 
utbilda sina poliser och sin domarkår. 
Parlamentet välkomnar därför beslutet att 
ge domare och åklagare fortbildning i 
yttrande- och pressfrihet samt om 
Europadomstolens grundläggande roll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 179
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

12. Europaparlamentet oroar sig över den 
stora tolknings- och 
tillämpningsmarginalen i den turkiska 
antiterroristlagen och den turkiska
strafflagen, särskilt i fall då medlemskap i 
en terroristorganisation inte har bevisats 
och då en handling eller ett uttalande 
anses överensstämma med en 
terroristorganisations målsättningar. 
Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor, samt 
genom kontinuerlig utbildning av och 
informationskampanjer för sina poliser, 
sin domarkår och sina åklagare om 
skillnaden mellan brotten terrorism och 
medlemskap i en kriminell organisation å 
ena sidan, och handlingar som omfattas 
av rätten till tanke-, yttrande-, förenings-
och mötesfrihet å andra sidan, i enlighet 
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med Europadomstolens rättspraxis. 
Parlamentet välkomnar därför beslutet att 
ge domare och åklagare fortbildning i 
yttrande- och pressfrihet samt om 
Europadomstolens grundläggande roll.

Or. en

Ändringsförslag 180
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

12. Europaparlamentet oroar sig över de 
fortsatta rapporterna om tortyr och 
misshandel på polisstationer och i 
fängelser, polisens överdrivna 
våldsanvändning vid demonstrationer och 
bristen på framsteg när det gäller att 
ställa statstjänstemän inför rätta för 
påstådda brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Europaparlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att i detta 
hänseende strikt uppfylla sina 
internationella åtaganden för mänskliga 
rättigheter genom att ändra sin lagstiftning 
i hithörande frågor och utbilda sina poliser 
och sin domarkår. Parlamentet välkomnar 
därför beslutet att ge domare och åklagare 
fortbildning i yttrande- och pressfrihet samt 
om Europadomstolens grundläggande roll.

Or. en

Ändringsförslag 181
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att i detta hänseende strikt 
uppfylla sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och 
utbilda sina poliser och sin domarkår. 
Parlamentet välkomnar därför beslutet att 
ge domare och åklagare fortbildning i 
yttrande- och pressfrihet samt om 
Europadomstolens grundläggande roll.

12. Europaparlamentet välkomnar
Turkiets beslutsamma insatser för att
uppfylla sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att se över 
bestämmelserna i den tillämpliga
lagstiftningen och genom fortsatt 
kontinuerlig utbildning av sina poliser och 
sin domarkår. Parlamentet välkomnar 
därför beslutet att ge domare och åklagare 
fortbildning i yttrande- och pressfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 182
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. 
Parlamentet välkomnar därför beslutet att 
ge domare och åklagare fortbildning i 
yttrande- och pressfrihet samt om 
Europadomstolens grundläggande roll.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor, närmare 
bestämt den antiterroristlag som 
tillämpats i ett flertal fall som inte utgör 
terrorism och som har använts för att 
dölja kränkningar av yttrande- och 
mediefriheten i Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor, genom att 
anpassa den till normerna i den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och genom att
utbilda sina poliser och sin domarkår. 
Parlamentet välkomnar därför beslutet att 
ge domare och åklagare fortbildning i 
yttrande- och pressfrihet samt om 
Europadomstolens grundläggande roll.

Or. en

Ändringsförslag 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår, samt genom 
att inrätta en effektiv mekanism för 
klagomål mot poliser som bör följa de fem 
principerna för effektiva utredningar som 
fastställts i Europadomstolens rättspraxis, 
dvs. oberoende, snabba och lämpliga 
åtgärder, offentlig granskning och 
deltagande för offren. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

Or. en
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Ändringsförslag 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll. Parlamentet 
välkomnar ytterligare åtgärder för att 
förbättra den direkta tillgången till de 
turkiska domstolarna för enskilda 
medborgare, så att de ska kunna försvara 
sina rättigheter i syfte att minska antalet 
mål vid Europadomstolen i Strasbourg.

Or. en

Ändringsförslag 186
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
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grundläggande roll. grundläggande roll. Europaparlamentet 
uppmanar myndigheterna att genomföra 
Europadomstolens många domar om 
överträdelse av rätten till en rättvis 
rättegång och till yttrandefrihet i Turkiet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla 
sina internationella åtaganden för 
mänskliga rättigheter genom att ändra sin 
lagstiftning i hithörande frågor och utbilda 
sina poliser och sin domarkår. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll. Parlamentet 
uppmuntrar regeringen att påskynda 
processen för genomförande av ändringar 
i fråga om yttrandefrihet i det aktuella 
paketet för reform av rättsväsendet som 
tillkännagavs i januari 2012, som 
förväntas lösa de oproportionerliga 
domstolsförfarandena mot politiker som 
exempelvis Kemal Kılıçdaroğlu.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet beklagar de allt 
fler åtalen mot journalister, och betonar 
att fria och pluralistiska medier, 
däribland ett fritt internet, är ett 
grundläggande bidrag till debatten om ett 
pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser 
att kriminaliseringen av åsikter är ett av 
de huvudsakliga hindren för skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten har begränsats på ett 
oproportionerligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 189
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmuntrar 
regeringen att genomföra de projekt på 
området för yttrandefrihet som stöds av 
Europarådet och EU. Parlamentet 
välkomnar regeringens insatser när det 
gäller att utarbeta en handlingsplan för 
yttrandefrihet som syftar till en översyn av 
lagstiftningen, fler utbildningsverktyg för 
domarkåren samt ökade kunskaper om 
yttrandefrihet med utgångspunkt i den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och 
Europadomstolens domar. Parlamentet 
stöder det nyligen inrättade förfarandet
som gör att enskilda medborgare kan 
väcka talan vid författningsdomstolen vid 
överträdelse av någon av de enskilda 
friheter eller mänskliga rättigheter som 
garanteras i författningen och som faller 
inom räckvidden för den europeiska 
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konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de dithörande 
tilläggsprotokoll till vilka Turkiet är part.

Or. en

Ändringsförslag 190
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar att 
alltför breda och allomfattande 
definitioner av terrorism kan leda till 
obefogade åtgärder och uppmanar därför 
den turkiska regeringen att omgående se 
över antiterroristlagen.

Or. en

Ändringsförslag 191
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet är djupt 
bekymrat över den turkiska domarkårens
beslut att inleda en offentlig 
undersökning mot Kemal Kılıçdaroğlu, 
ledaren för Turkiets största 
oppositionsparti CHP (Republikanska 
folkpartiet) på grund av hans uttalanden 
om CHP:s valda parlamentsledamöter. 
Parlamentet beklagar åklagarnas brist på 
eftertanke vid inledandet av detta 
förfarande och varnar för att ett sådant 
oproportionerligt agerande av 
domarkåren kan inskränka 



AM\888692SV.doc 111/283 PE478.719v01-00

SV

yttrandefriheten i Turkiet och snedvrida 
den demokratiska konkurrensen mellan 
de politiska partierna.

Or. en

Ändringsförslag 192
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet välkomnar 
beslutet att ge domare och åklagare 
fortbildning om yttrande- och pressfrihet 
och om Europadomstolens 
grundläggande betydelse. Parlamentet 
konstaterar dock att Turkiet måste dra 
lämpliga lärdomar av det stora antalet 
fällande domar mot Turkiet vid 
Europadomstolen, och betonar även i 
detta hänseende att systematiska 
kontroller måste göras av den turkiska 
regeringens genomförande av 
Europadomstolens domar.

Or. en

Ändringsförslag 193
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12 a. Europaparlamentet är djupt 
bekymrat över den turkiska domarkårens 
beslut att inleda en offentlig 
undersökning mot Kemal Kılıçdaroğlu, 
ledaren för Turkiets största 
oppositionsparti CHP (Republikanska 
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folkpartiet), på grund av hans uttalanden. 
Parlamentet betonar att demokratin, 
yttrande- och pressfriheten inte kan 
garanteras när parlamentsledamöter 
tvingas utföra sina arbetsuppgifter under 
hot om åtal.

Or. en

Ändringsförslag 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet anser att 
bestämmelserna i den turkiska 
antiterroristlagen och i artikel 220 i den 
turkiska strafflagen tillåter en mycket stor 
tolkningsmarginal, särskilt i fall då 
medlemskap i en terroristorganisation 
inte har bevisats och då en handling eller 
ett uttalande kan anses överensstämma 
med en terroristorganisations 
”målsättningar”. Parlamentet uppmanar 
de turkiska myndigheterna att vidta 
rättsliga åtgärder med beaktande av 
Europadomstolens rättspraxis (Güzel och 
Özer mot Turkiet, dom av den 
6 juli 2010), rekommendation 1426 (1999) 
från Europarådets parlamentariska 
församling (om europeiska demokratier 
och terrorism), och riktlinjerna från 
Europarådets ministerkommitté om 
mänskliga rättigheter och bekämpning av 
terrorism (av den 11 juli 2002).

Or. en

Ändringsförslag 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker 
att det krävs en reform av lagstiftningen 
som möjliggör oproportionerligt höga 
böter för medierna – något som i vissa fall 
har lett till nedläggning eller till att 
journalister eller deras utgivare 
censurerar sig själva. Dessutom krävs en 
reform av lag 5651/2007 om internet, som 
inskränker yttrandefriheten, begränsar 
medborgarnas rätt till information och 
gör det möjligt att förbjuda webbsidor i 
alltför stor utsträckning och alltför länge.

utgår

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker 
att det krävs en reform av lagstiftningen 
som möjliggör oproportionerligt höga böter 
för medierna – något som i vissa fall har 
lett till nedläggning eller till att journalister 
eller deras utgivare censurerar sig själva. 

13. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att tillåta fullständig 
yttrandefrihet och mediemångfald, och 
beklagar bristen på framsteg på detta 
område. Parlamentet uppmanar den 
turkiska lagstiftande makten att upphäva 
alla lagar som begränsar yttrandefriheten, 
däribland strafflagens artikel 301 (”skymf 
mot turkiskheten”), antiterroristlagens 
artikel 7/2 (”propaganda för en 
terroristorganisation”) och strafflagens 
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Dessutom krävs en reform av 
lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge.

artikel 220/6 (”brott som begås på en 
olaglig organisations vägnar”), 220/7 
(”medveten och frivillig hjälp till och stöd 
för en olaglig organisation”) samt 220/8 
(”propaganda för en organisation eller 
dess syften”), i syfte att förhindra att 
dessa lagar används för att inskränka 
yttrandefriheten och rätten att delta i 
fredliga möten och föreningsfriheten och 
anpassa dem till Europadomstolens 
rättspraxis. Parlamentet beklagar att 
Turkiet för närvarande är det land som 
näst efter Kina har flest arresterade 
journalister och mediearbetare.
Parlamentet understryker att det krävs en 
reform av lagstiftningen som möjliggör 
oproportionerligt höga böter för medierna –
något som i vissa fall har lett till 
nedläggning eller till att journalister eller 
deras utgivare censurerar sig själva. 
Dessutom krävs en reform av 
lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge. Parlamentet 
erinrar om att såväl yttrandefrihet som 
mediemångfald står i centrum för de 
europeiska värderingarna och att ett 
verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet.

Or. en

Ändringsförslag 197
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediefrihet utgör 
grunden för ett verkligt demokratiskt, fritt 
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och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker 
att det krävs en reform av lagstiftningen 
som möjliggör oproportionerligt höga 
böter för medierna – något som i vissa fall 
har lett till nedläggning eller till att 
journalister eller deras utgivare 
censurerar sig själva. Dessutom krävs en 
reform av lag 5651/2007 om internet, som 
inskränker yttrandefriheten, begränsar 
medborgarnas rätt till information och 
gör det möjligt att förbjuda webbsidor i 
alltför stor utsträckning och alltför länge.

och pluralistiskt samhälle. Parlamentet 
understryker att det finns ett trängande 
behov av en reform av den lagstiftning 
som för närvarande begränsar 
mediefriheten och internetfriheten.

Or. en

Ändringsförslag 198
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker att 
det krävs en reform av lagstiftningen som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna – något som i vissa fall har lett 
till nedläggning eller till att journalister 
eller deras utgivare censurerar sig själva. 
Dessutom krävs en reform av lag 
5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge.

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet erinrar om att 
yttrandefriheten inte bara är tillämplig på 
upplysningar eller tankar som upplevs 
som positiva eller som anses harmlösa, 
utan även sådana som i enlighet med den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna ”sårar, oroar 
eller stör staten eller någon 
befolkningsgrupp”. Parlamentet 
understryker att det krävs en reform av 
lagstiftningen som möjliggör 
oproportionerligt höga böter för medierna –
något som i vissa fall har lett till 
nedläggning eller till att journalister eller 
deras utgivare censurerar sig själva. 
Dessutom krävs en reform av 
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lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge.

Or. en

Ändringsförslag 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker 
att det krävs en reform av lagstiftningen 
som möjliggör oproportionerligt höga 
böter för medierna – något som i vissa fall 
har lett till nedläggning eller till att 
journalister eller deras utgivare 
censurerar sig själva. Dessutom krävs en 
reform av lag 5651/2007 om internet, som 
inskränker yttrandefriheten, begränsar 
medborgarnas rätt till information och 
gör det möjligt att förbjuda webbsidor i 
alltför stor utsträckning och alltför länge.

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet beklagar att ett 
antal lagar som exempelvis artiklarna 
301, 318 och 220/6 i kombination med 
artikel 314/2, artiklarna 285 och 288 i 
strafflagen, artiklarna 6 och 7/2 i 
antiterroristlagen och lag 5651/2007 om 
internet fortfarande inskränker
yttrandefriheten. Parlamentet uppmanar 
återigen regeringen att slutföra översynen 
av den rättsliga ramen för yttrandefrihet 
och omgående anpassa den till den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och 
Europadomstolens rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 13
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker att 
det krävs en reform av lagstiftningen som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna – något som i vissa fall har lett 
till nedläggning eller till att journalister 
eller deras utgivare censurerar sig själva. 
Dessutom krävs en reform av 
lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge.

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker att 
lagstiftningen som möjliggör 
oproportionerligt höga böter för medierna –
något som i vissa fall har lett till 
nedläggning eller till att journalister eller 
deras utgivare censurerar sig själva – måste 
upphävas. Dessutom krävs en reform 
av lag 5651/2007 om internet, som 
inskränker yttrandefriheten, begränsar 
medborgarnas rätt till information och gör 
det möjligt att förbjuda webbsidor i alltför 
stor utsträckning och alltför länge.

Or. en

Ändringsförslag 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker att 
det krävs en reform av lagstiftningen som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna – något som i vissa fall har lett 
till nedläggning eller till att journalister 
eller deras utgivare censurerar sig själva. 
Dessutom krävs en reform av 
lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker att 
lagstiftningen som möjliggör 
oproportionerligt höga böter för medierna –
något som i vissa fall har lett till 
nedläggning eller till att journalister eller 
deras utgivare censurerar sig själva – måste 
upphävas. Detsamma gäller lag 5651/2007 
om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
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förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge.

förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge.

Or. en

Ändringsförslag 202
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker att 
det krävs en reform av lagstiftningen som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna – något som i vissa fall har lett 
till nedläggning eller till att journalister 
eller deras utgivare censurerar sig själva. 
Dessutom krävs en reform av 
lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge.

13. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt, fritt och 
pluralistiskt samhälle kräver verklig 
yttrandefrihet. Parlamentet understryker att 
det krävs en reform av lagstiftningen som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna – något som i vissa fall har lett 
till nedläggning eller till att journalister 
eller deras utgivare censurerar sig själva. 
Dessutom krävs en reform av 
lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas 
rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor 
utsträckning och alltför länge. Parlamentet 
välkomnar justitieministeriets lagförslag 
om att avskaffa sändningsförbud för
tv-stationer.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att i detta hänseende strikt 
uppfylla sina internationella åtaganden 
för mänskliga rättigheter genom att ändra 
sin lagstiftning i hithörande frågor och 
utbilda sina poliser och sin domarkår. 
Parlamentet betonar vikten av att ta itu 
med inskränkningarna av de 
grundläggande friheterna i det bredare 
sammanhanget med rättssäkerheten, 
såväl med avseende på lagens ordalydelse 
som på dess tillämpning. Parlamentet 
välkomnar därför beslutet att ge domare 
och åklagare fortbildning i yttrande- och 
pressfrihet samt om Europadomstolens 
grundläggande roll.

Or. en

Ändringsförslag 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter är ett av de 
huvudsakliga hindren för skydd av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet. 
Parlamentet beklagar den 
oproportionerliga begränsningen av 
yttrande-, förenings- och mötesfriheten 
för och därmed de olagliga åtalen mot 
journalister, författare, förläggare, 
akademiker, människorättsförsvarare, 
fredliga demonstranter och aktivister samt 
tjänstemän från kurdiska politiska partier 
och sammanslutningar. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att i detta hänseende 
strikt uppfylla sina internationella 
åtaganden för mänskliga rättigheter 



PE478.719v01-00 120/283 AM\888692SV.doc

SV

genom att ändra sin lagstiftning i 
hithörande frågor och utbilda sina poliser 
och sin domarkår.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet oroar sig över 
missbruket av antiterroristlagar för åtal 
mot kritiker, journalister och 
oppositionsmedlemmar av politiska skäl 
utan att anklagelserna mot dem har 
bevisats genom prövning i en fri och 
rättvis rättegång.

Or. en

Ändringsförslag 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara
och detaljerade åtgärdsplaner samt 
stängandet av sådana kapitel allra sist på 
grundval av goda och övertygande 
resultat. Det är ytterst viktigt att reformen 

utgår
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av rättssystemet i Turkiet fortsätter och att 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter respekteras fullt ut, särskilt 
yttrande- och pressfriheten. Nya krafttag 
krävs därför för att utarbeta rapporten om 
kapitel 23 om rättsliga och grundläggande 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara 
och detaljerade åtgärdsplaner samt 
stängandet av sådana kapitel allra sist på 
grundval av goda och övertygande 
resultat. Det är ytterst viktigt att reformen 
av rättssystemet i Turkiet fortsätter och att 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter respekteras fullt ut, särskilt 
yttrande- och pressfriheten. Nya krafttag 
krävs därför för att utarbeta rapporten om 
kapitel 23 om rättsliga och grundläggande 
rättigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 208
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 
pressfriheten. Nya krafttag krävs därför 
för att utarbeta rapporten om kapitel 23 
om rättsliga och grundläggande 
rättigheter.

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat.

Or. en

Ändringsförslag 209
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av dessa kapitel när goda och övertygande 
resultat på detta område har nåtts. Det är 
viktigt att reformen av det turkiska 
rättssystemet fortsätter. Nya krafttag krävs 
därför för att utarbeta rapporten om 
kapitel 23 om rättsliga och grundläggande 
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pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för 
att utarbeta rapporten om kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter.

rättigheter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 
pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för 
att utarbeta rapporten om kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter.

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att maktfördelning, 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter respekteras fullt ut, särskilt 
yttrande- och pressfriheten. Nya krafttag 
krävs därför för att öppna kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet uppmanar även 
kommissionen att överväga att vidta 
åtgärder i syfte att öppna kapitel 24 om 
rättsliga och inrikes frågor.

Or. en

Ändringsförslag 211
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 
pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för 
att utarbeta rapporten om kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter.

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande-, 
religions- och pressfriheten. Nya krafttag 
krävs därför för att utarbeta rapporten om 
kapitel 23 om rättsliga och grundläggande 
rättigheter.

Or. el

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

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 
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pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för 
att utarbeta rapporten om kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter.

pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för 
att utarbeta rapporten om kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter. 
Parlamentet anser vidare att kapitel 24 
om rättvisa, frihet och säkerhet bör 
öppnas för att stärka och påskynda 
reformen av rättsväsendet på ett öppet sätt 
och se till att reformen fortsätter med stöd 
från EU.

Or. en

Ändringsförslag 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 
pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för 
att utarbeta rapporten om kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter.

14. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya strategi för att tackla 
frågor som rör rättssystemet, de 
grundläggande rättigheterna och rättsliga 
och inrikes frågor i ett tidigt skede av 
förhandlingarna samt öppnandet av 
relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet 
av sådana kapitel allra sist på grundval av 
goda och övertygande resultat. Det är 
ytterst viktigt att reformen av rättssystemet 
i Turkiet fortsätter och att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter 
respekteras fullt ut, särskilt yttrande- och 
pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för 
att utarbeta rapporten om kapitel 23 om 
rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
översända denna rapport till 
Europaparlamentet, Turkiets regering 
och parlament, Europarådets 
generalsekreterare samt 
Europadomstolens ordförande.

Or. en



PE478.719v01-00 126/283 AM\888692SV.doc

SV

Ändringsförslag 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet välkomnar 
Turkiets ratificering av tilläggsprotokollet 
till FN:s konvention mot tortyr den 
27 september 2011.

Or. en

Ändringsförslag 215
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att erkänna rätten att av 
samvetsskäl vägra göra den obligatoriska 
militärtjänsten i enlighet med 
Europadomstolens beslut i målet Erçep 
mot Turkiet. Parlamentet konstaterar med 
oro att Turkiet inte genomfört 
Europadomstolens dom från 2006 i målet 
Ulke mot Turkiet, om krav på att utarbeta 
lagstiftning i syfte att förhindra upprepad 
lagföring av personer som av samvetsskäl 
vägrar att göra sin militärtjänst.

Or. en

Ändringsförslag 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet är djupt 
bekymrat över den politiska blockeringen 
av de 18 förhandlingskapitlen, särskilt 
kapitlen 22, 23 och 24 om regionalpolitik, 
domstolsväsendet och grundläggande 
rättigheter respektive rättvisa, frihet och 
säkerhet, vid en tidpunkt då den turkiska 
politiken domineras av konstitutionella 
och rättsliga reformer, då EU:s normer 
måste vara vägledande och då EU och 
Turkiet förhandlar om ett 
återtagandeavtal. Parlamentet uppmanar 
i detta hänseende medlemsstaterna att 
skapa ny politisk drivkraft för att 
övervinna den befintliga politiska 
blockeringen och öppna 
förhandlingskapitlen 22, 23 och 24.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar 
framstegen i utarbetandet av en omfattande 
strategi och handlingsplan mot korruption.
Parlamentet understryker att det behövs 
ytterligare framsteg vad gäller 
lagstiftningen och allmänna åtgärder mot 
korruption och kräver förstärkning av och 
ökat beroende för de institutioner som är 
involverade i kampen mot korruption.

15. Europaparlamentet uppmuntrar 
Turkiet att inleda en process med 
decentralisering och meningsfulla lokala 
styrelseformer för att uppfylla kraven från 
landets olika befolkningsgrupper.  
Parlamentet rekommenderar Turkiet att 
tillåta användningen av andra språk än 
turkiska i offentliga tjänster och offentlig 
förvaltning och att dra tillbaka sina 
reservationer i fråga om genomförandet 
av den europeiska konventionen om 
kommunalt självstyre. Parlamentet 
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välkomnar framstegen i utarbetandet av en 
omfattande strategi och handlingsplan mot 
korruption. Parlamentet understryker att 
det behövs ytterligare framsteg vad gäller 
lagstiftningen och allmänna åtgärder mot 
korruption och kräver förstärkning av och 
ökat beroende för de institutioner som är 
involverade i kampen mot korruption.

Or. en

Ändringsförslag 218
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar 
framstegen i utarbetandet av en omfattande 
strategi och handlingsplan mot korruption.
Parlamentet understryker att det behövs 
ytterligare framsteg vad gäller 
lagstiftningen och allmänna åtgärder mot 
korruption och kräver förstärkning av och 
ökat beroende för de institutioner som är 
involverade i kampen mot korruption.

15. Europaparlamentet välkomnar 
framstegen i utarbetandet av en omfattande 
strategi och handlingsplan mot korruption 
och genomförandet av nästan samtliga 
rekommendationer i Grecos 
utvärderingsrapporter från 2005. 
Parlamentet understryker att det behövs 
ytterligare framsteg vad gäller 
lagstiftningen och allmänna åtgärder mot 
korruption och kräver förstärkning av och 
ökat beroende för de institutioner som är 
involverade i kampen mot korruption.
Parlamentet uppmanar regeringen att 
genomföra Grecos resterande 
rekommendationer om straffbarhet och 
öppen partifinansiering.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Parlamentet välkomnar framstegen i 
utarbetandet av en omfattande strategi och 
handlingsplan mot korruption. Parlamentet 
understryker att det behövs ytterligare 
framsteg vad gäller lagstiftningen och 
allmänna åtgärder mot korruption och 
kräver förstärkning av och ökat beroende 
för de institutioner som är involverade i 
kampen mot korruption.

15. Parlamentet välkomnar framstegen i 
utarbetandet av en omfattande strategi och 
handlingsplan mot korruption. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att fullfölja sitt arbete 
för att ändra lagstiftningen om korruption 
så att den överensstämmer med Grecos 
rekommendationer och kräver förstärkning 
av och ökat beroende för de institutioner 
som är involverade i kampen mot 
korruption.

Or. en

Ändringsförslag 220
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Parlamentet välkomnar framstegen i 
utarbetandet av en omfattande strategi och 
handlingsplan mot korruption. Parlamentet 
understryker att det behövs ytterligare 
framsteg vad gäller lagstiftningen och 
allmänna åtgärder mot korruption och 
kräver förstärkning av och ökat beroende 
för de institutioner som är involverade i 
kampen mot korruption.

15. Parlamentet välkomnar framstegen i 
utarbetandet av en omfattande strategi och 
handlingsplan mot korruption. Parlamentet 
understryker att det behövs ytterligare 
framsteg vad gäller lagstiftningen och 
allmänna åtgärder mot korruption och
kräver förstärkning av och ökat beroende 
för de institutioner som är involverade i 
kampen mot korruption. Parlamentet 
betonar att de gränsöverskridande 
konsekvenserna av internationella 
kriminella nätverk gör det nödvändigt att 
fördjupa samarbetet mellan EU och 
Turkiet i fråga om bekämpning av 
organiserad brottslighet. 

Or. en

Ändringsförslag 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
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Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Parlamentet välkomnar framstegen i 
utarbetandet av en omfattande strategi och 
handlingsplan mot korruption. Parlamentet 
understryker att det behövs ytterligare 
framsteg vad gäller lagstiftningen och 
allmänna åtgärder mot korruption och 
kräver förstärkning av och ökat beroende 
för de institutioner som är involverade i 
kampen mot korruption.

15. Parlamentet välkomnar framstegen i 
utarbetandet av en omfattande strategi och 
handlingsplan mot korruption. Parlamentet 
understryker att det behövs ytterligare 
framsteg vad gäller lagstiftningen och 
allmänna åtgärder mot korruption och 
kräver förstärkning av och ökat beroende 
för de institutioner som är involverade i 
kampen mot korruption. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att fullfölja sitt arbete 
för att ändra den berörda lagstiftningen 
om korruption så att den överensstämmer 
med Grecos rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 222
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar 
framstegen i utarbetandet av en omfattande 
strategi och handlingsplan mot korruption.
Parlamentet understryker att det behövs 
ytterligare framsteg vad gäller 
lagstiftningen och allmänna åtgärder mot 
korruption och kräver förstärkning av och 
ökat beroende för de institutioner som är 
involverade i kampen mot korruption.

15. Europaparlamentet välkomnar 
framstegen i utarbetandet av en omfattande 
strategi och handlingsplan mot korruption.
Parlamentet understryker att det behövs 
ytterligare framsteg vad gäller 
lagstiftningen och allmänna åtgärder mot 
korruption och kräver förstärkning av och 
ökat beroende för de institutioner som är 
involverade i kampen mot korruption.
Parlamentet fastställer att Turkiet, med 
4,4 poäng enligt Transparency 
Internationals index för uppfattningen 
om korruptionsgraden, fortfarande ligger 
långt under godkänt.
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Or. nl

Ändringsförslag 223
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
att bestämmelserna i författningen som 
garanterar rätten att anordna 
demonstrationer ska tillämpas fullt ut och 
uppmanar inrikesministeriet att fullfölja 
översynen av lagstiftningen om möten och 
demonstrationer.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
att bestämmelserna i författningen som 
garanterar rätten att anordna fredliga 
demonstrationer ska tillämpas fullt ut och 
uppmanar inrikesministeriet att fullfölja 
översynen av lagstiftningen om möten och 
demonstrationer.

Or. en

Ändringsförslag 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Parlamentet betonar att Turkiet, i 
sina förhandlingar om anslutning till EU, 
måste garantera de mänskliga 
rättigheterna i praktiken, däribland rätten 
till religionsfrihet för samtliga 
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 225
Renate Sommer
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet noterar att en ny 
lag antogs i augusti 2011 som ändrar lagen 
från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta alla religiösa 
samfund bli juridiska personer, genom att 
avskaffa alla restriktioner om utbildning av 
präster, genom att erkänna 
gudstjänstlokaler för bland annat aleviter 
och genom att stoppa olagliga 
expropriationsförfaranden. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och låta yttrandena från 
Venedigkommissionen återspeglas i 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 226
Pino Arlacchi

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet,

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet och 
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särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och låta yttrandena 
från Venedigkommissionen återspeglas i 
lagstiftningen.

behovet av fullt erkännande av 
minoriteters rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
religiösa minoritetssamfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna gudstjänst- och 
utbildningslokaler för aleviter, judar och 
kristna i de arameiska (syriska), grekiska 
och armeniska befolkningsgrupperna, och
genom att respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och låta yttrandena från 
Venedigkommissionen återspeglas i 
lagstiftningen.

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

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen. Parlamentet 
välkomnar premiärministerns ursäkt i sitt 
uttalande den 23 november 2011 om 
1937–1938 års folkmord i Dersim och 
uppmuntrar Turkiet att vidta ytterligare 
åtgärder för att ge offrens familjer fullt 
erkännande och fullständig 
kompensation.

Or. en

Ändringsförslag 229
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
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lagen från februari 2008 om stiftelser och
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen. 

lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
hoppas att de villkor och förfaranden som 
följer av detta inte kommer att utgöra 
något hinder mot att lagen tillämpas på ett 
effektivt sätt. Parlamentet påminner dock 
om det brådskande behovet av att fortsätta 
viktiga reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen. 

Or. bg

Ändringsförslag 230
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund och förväntar sig 
att denna lag ska genomföras fullt ut.
Parlamentet påminner dock om det 
brådskande behovet av att fortsätta viktiga 
reformer på området för tanke-, samvets-
och religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner om 
utbildning, utnämning och efterträdande
av präster, genom att återbörda alla kyrkor 
och andra gudstjänstlokaler, monument, 
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återspeglas i lagstiftningen. heliga platser och andra religiösa 
byggnader, inklusive lös egendom, till 
sina rättmätiga ägare, samt genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och låta yttrandena från 
Venedigkommissionen återspeglas i 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund, däribland 
aleviter samt grekiska, armeniska, 
arameiska och andra kristna 
befolkningsgrupper. Parlamentet påminner 
dock om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga reformer på området för 
tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 232
Maria Eleni Koppa
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Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att effektivt genomföra 
lagbestämmelserna och omfattande 
reformer på området för tanke-, samvets-
och religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner om 
utbildning av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och låta yttrandena från 
Venedigkommissionen återspeglas i 
lagstiftningen. Parlamentet beklagar i 
detta sammanhang att det grekisk-
ortodoxa seminariet i Halki (Heybeliada) 
fortfarande är stängt.

Or. en

Ändringsförslag 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att verkligen verkställa denna och om 
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för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

att fler viktiga reformer på området för 
tanke-, samvets- och religionsfrihet
behövs, särskilt genom att låta religiösa 
samfund bli juridiska personer, genom att 
avskaffa alla restriktioner om utbildning av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

Or. de

Ändringsförslag 234
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster 
och deras möjligheter till kyrkligt 
avancemang, genom att återlämna alla 
kyrkor och andra gudstjänstlokaler, 
inklusive lös egendom, till sina rättmätiga 
ägare, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen liksom i 
handling genom att erkänna religiösa 
samfund som juridiska personer och det 
ortodoxa patriarkatets rätt att kalla sig för 
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ekumeniskt patriarkat.

Or. el

Ändringsförslag 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna alevitiska, arameiska, 
grekiska och armeniska gudstjänstlokaler 
och genom att respektera relevanta domar 
från Europadomstolen och låta yttrandena 
från Venedigkommissionen återspeglas i 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 236
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
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breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen, samt om 
behovet att fullt ut erkänna minoriteters 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 237
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en 
ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar 
lagen från februari 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
påminner dock om det brådskande behovet 
av att fortsätta viktiga reformer på området 
för tanke-, samvets- och religionsfrihet, 
särskilt genom att låta religiösa samfund 
bli juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner om utbildning av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen 
återspeglas i lagstiftningen. Parlamentet 
beklagar att hets mot religiösa minoriteter 
i media, däribland på tv, är vanligt och 
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inte leder till påföljder, vilket bidrar till att 
skapa en ständigt fientlig stämning mot 
religiösa minoriteter i Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 238
Konrad Szymański

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet upprepar sin oro 
angående den fullständiga och verkliga 
respekten för rätten till religionsfrihet för 
religiösa minoriteter i Turkiet, särskilt 
med avseende på de bestående och 
allvarliga problemen med den negativa 
bilden av missionärer i till exempel media, 
hindren för utbildning av präster, 
avsaknaden av erkännande av juridisk 
personlighet för religiösa 
minoritetssamfund, beslagtagandet av 
egendom och diskrimineringen i fråga om 
identitetshandlingar. Parlamentet betonar 
att fri religionsutövning bara är en aspekt 
av rätten till religionsfrihet, eftersom den 
senare även omfattar rätten att byta 
religion samt att utöva sin religion i 
undervisning, sedvänjor och ritualer på 
individuell, kollektiv, privat, offentlig och 
institutionell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 239
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att lösa frågan med 
vapenvägrare i enlighet med domen i 
målet Ülke mot Turkiet och 
Europadomstolens övriga relevanta 
rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet upprepar sin oro 
över minoriteters fastighetsägande och 
egendomsrätt, som exempelvis den 
arameiska (syriska) befolkningsgruppens 
problem i fråga om fastighetsägande, och 
uppmanar regeringen att se till att S:t 
Gabriel-klostret, som grundades 397 
e.Kr., inte berövas sin mark och skyddas i 
sin helhet. Parlamentet oroar sig vidare 
över det fortsatta olagliga beslagtagandet 
av stora markområden som historiskt och 
rättsligt tillhör gamla arameiska (syriska) 
kloster, kyrkor och ägare i sydöstra 
Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 241
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 18
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i 
byggandet av ett inkluderande och 
mångsidigt samhälle grundat på respekt 
för religiösa samfund och minoriteter. 
Den turkiska regeringen uppmanas med 
kraft att särskilt uppmärksamma 
skolarnas utbildningsmaterial som bör 
återspegla den religiösa mångfalden i det 
turkiska samhället, avlägsna fördomar 
och främja full acceptans av alla religiösa 
samfund, och betonar behovet av 
opartiskt läromaterial.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i 
byggandet av ett inkluderande och 
mångsidigt samhälle grundat på respekt 
för religiösa samfund och minoriteter. 
Den turkiska regeringen uppmanas med 
kraft att särskilt uppmärksamma 
skolarnas utbildningsmaterial som bör 
återspegla den religiösa mångfalden i det 
turkiska samhället, avlägsna fördomar och 
främja full acceptans av alla religiösa 
samfund, och betonar behovet av opartiskt 
läromaterial.

18. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att se till att skolornas
utbildningsmaterial återspeglar
mångfalden i det turkiska samhället, 
avlägsnar fördomar och främjar acceptans 
av alla minoriteter och religiösa samfund.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt
uppmärksamma skolarnas
utbildningsmaterial som bör återspegla den 
religiösa mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja 
full acceptans av alla religiösa samfund, 
och betonar behovet av opartiskt 
läromaterial.

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter och på 
jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Den turkiska regeringen uppmanas med 
kraft att särskilt fokusera på en översyn av 
skolornas utbildningsmaterial som bör 
återspegla mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja 
full acceptans av alla religiösa samfund, 
och betonar behovet av opartiskt 
läromaterial. Parlamentet välkomnar 
inrättandet av en kommission för 
jämställdhet mellan kvinnor och män vid 
utbildningsministeriet och kommissionens 
resultat när det gäller att avskaffa 
könsdiskriminerande språkbruk, bilder 
och uttryck i utbildningsmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 244
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt 
uppmärksamma skolarnas 

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att 
avlägsna fördomar och förtal av religiösa 
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utbildningsmaterial som bör återspegla 
den religiösa mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja 
full acceptans av alla religiösa samfund, 
och betonar behovet av opartiskt 
läromaterial.

minoriteter i skolornas 
utbildningsmaterial för att främja full 
acceptans av alla religiösa samfund, och
återspegla den religiösa mångfalden i det 
turkiska samhället.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt 
uppmärksamma skolarnas
utbildningsmaterial som bör återspegla den 
religiösa mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja 
full acceptans av alla religiösa samfund, 
och betonar behovet av opartiskt 
läromaterial.

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt 
uppmärksamma skolornas
utbildningsmaterial som bör återspegla den 
etniska och religiösa mångfalden i det 
turkiska samhället, avlägsna fördomar och 
främja full acceptans av alla religiösa 
samfund och minoriteter, och betonar 
behovet av opartiskt läromaterial.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
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av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt 
uppmärksamma skolarnas
utbildningsmaterial som bör återspegla den 
religiösa mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja 
full acceptans av alla religiösa samfund, 
och betonar behovet av opartiskt 
läromaterial.

av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt 
uppmärksamma skolornas
utbildningsmaterial som bör återspegla 
mångfalden av övertygelser i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja 
full acceptans av alla religiösa samfund 
och andra minoriteter, och betonar 
behovet av opartiskt läromaterial. 
Parlamentet konstaterar med lättnad att 
de studerande som felaktigt hållits 
fängslade i 18 månader för att ha krävt fri 
utbildning har frigetts.

Or. en

Ändringsförslag 247
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt 
uppmärksamma skolarnas
utbildningsmaterial som bör återspegla den 
religiösa mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja 
full acceptans av alla religiösa samfund, 
och betonar behovet av opartiskt 
läromaterial.

18. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i byggandet 
av ett inkluderande och mångsidigt 
samhälle grundat på respekt för religiösa 
samfund och minoriteter. Den turkiska 
regeringen uppmanas med kraft att särskilt 
uppmärksamma skolornas
utbildningsmaterial som bör återspegla den 
religiösa mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna diskriminering, 
fördomar och främja full acceptans av alla 
religiösa samfund, och betonar behovet av 
opartiskt läromaterial. Parlamentet kräver 
att den obligatoriska 
religionsutbildningen ska avskaffas.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmuntrar 
Turkiet att fullt ut respektera de 
modersmålsrättigheter som ska 
föreskrivas i den nya författningen, och 
rekommenderar att 
modersmålsundervisning ska tillåtas på 
skolor genom en översyn av artikel 42 i 
författningen. Parlamentet 
rekommenderar vidare att den gällande 
lagstiftningen om regionalt styre, 
efternamn och alfabetet bör ändras så att 
kurder och andra minoritetsgrupper fritt 
kan använda sina språk.

Or. en

Ändringsförslag 249
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet begär att de 
turkiska myndigheterna på ett kraftigt och 
effektivt sätt bekämpar antisemitiska 
yttringar och därigenom är en förebild för 
regionen.

Or. nl

Ändringsförslag 250
Dimitar Stoyanov
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Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18а. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att öka sina ansträngningar i 
kampen mot religiös intolerans genom att 
vidta åtgärder för att förhindra angrepp 
på kristna präster och ledare av kristna 
samfund. 

Or. bg

Ändringsförslag 251
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar 
sitt förslag om att gå vidare med 
införandet av ett kvoteringssystem så 
kvinnor representeras på ett adekvat sätt 
på alla nivåer i näringslivet, inom den 
offentliga sektorn och politiken. 
Parlamentet uppmanar särskilt de 
politiska partierna att öka kvinnors aktiva 
engagemang och deltagande i politiken.

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete
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Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar 
sitt förslag om att gå vidare med 
införandet av ett kvoteringssystem så 
kvinnor representeras på ett adekvat sätt på 
alla nivåer i näringslivet, inom den 
offentliga sektorn och politiken. 
Parlamentet uppmanar särskilt de politiska 
partierna att öka kvinnors aktiva 
engagemang och deltagande i politiken.

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar 
näringslivet att aktivt främja och ta 
konkreta initiativ så att kvinnor 
representeras på ett adekvat sätt i 
näringslivet. Parlamentet uppmanar särskilt 
de politiska partierna att öka kvinnors 
aktiva engagemang och deltagande i 
politiken.

Or. en

Ändringsförslag 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar 
sitt förslag om att gå vidare med 
införandet av ett kvoteringssystem så
kvinnor representeras på ett adekvat sätt på 
alla nivåer i näringslivet, inom den 
offentliga sektorn och politiken. 
Parlamentet uppmanar särskilt de politiska 
partierna att öka kvinnors aktiva 
engagemang och deltagande i politiken.

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet hänvisar till 
de olika förslag som syftar till att kvinnor 
ska representeras på ett adekvat sätt på alla 
nivåer i näringslivet, inom den offentliga 
sektorn och politiken. Parlamentet 
uppmanar särskilt de politiska partierna att 
öka kvinnors aktiva engagemang och 
deltagande i politiken.
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Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar sitt 
förslag om att gå vidare med införandet 
av ett kvoteringssystem så kvinnor 
representeras på ett adekvat sätt på alla 
nivåer i näringslivet, inom den offentliga 
sektorn och politiken. Parlamentet 
uppmanar särskilt de politiska partierna att 
öka kvinnors aktiva engagemang och 
deltagande i politiken.

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar att 
särskilda och stränga åtgärder behövs för 
att se till att kvinnor representeras på ett 
adekvat sätt på alla nivåer i näringslivet, 
inom den offentliga sektorn och politiken. 
Parlamentet uppmanar särskilt de politiska 
partierna att öka kvinnors aktiva 
engagemang och deltagande i politiken.

Or. en

Ändringsförslag 255
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar sitt 

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar sitt 
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förslag om att gå vidare med införandet av 
ett kvoteringssystem så kvinnor 
representeras på ett adekvat sätt på alla 
nivåer i näringslivet, inom den offentliga 
sektorn och politiken. Parlamentet 
uppmanar särskilt de politiska partierna 
att öka kvinnors aktiva engagemang och 
deltagande i politiken.

förslag om att gå vidare med införandet av 
ett kvoteringssystem så kvinnor 
representeras på ett adekvat sätt på alla 
nivåer i näringslivet, inom den offentliga 
sektorn och politiken.

Or. en

Ändringsförslag 256
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och minska fattigdomen 
bland kvinnor och öka kvinnors sociala 
integrering och deltagande på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar sitt 
förslag om att gå vidare med införandet av 
ett kvoteringssystem så kvinnor 
representeras på ett adekvat sätt på alla 
nivåer i näringslivet, inom den offentliga 
sektorn och politiken. Parlamentet 
uppmanar särskilt de politiska partierna att 
öka kvinnors aktiva engagemang och 
deltagande i politiken.

19. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att göra lika möjligheter för 
män och kvinnor till en prioritet för sina 
reforminsatser och därigenom minska 
fattigdomen bland kvinnor och öka 
kvinnors sociala integrering och deltagande 
på arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar 
sitt förslag om att gå vidare med införandet 
av ett kvoteringssystem så kvinnor 
representeras på ett adekvat sätt på alla 
nivåer i näringslivet, inom den offentliga 
sektorn och politiken. Parlamentet 
uppmanar särskilt de politiska partierna att 
öka kvinnors aktiva engagemang och 
deltagande i politiken. Parlamentet 
välkomnar den turkiska regeringens 
insatser för ökad skolgång för flickor, 
vilket lett till att klyftan mellan könen i 
grundskoleutbildningen i stort sett har 
avskaffats, och uppmanar den turkiska 
regeringen att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att minska klyftan mellan 
könen även inom gymnasieutbildning.

Or. en
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Ändringsförslag 257
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet välkomnar det 
ökade antalet kvinnor i det turkiska 
parlamentet efter valet i juni 2011 och 
uppmanar de politiska partierna att 
ytterligare öka kvinnors aktiva 
engagemang och deltagande i politiken.

Or. en

Ändringsförslag 258
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 
hedersmord, våld i hemmet och 
tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt gå 
ut på att tillämpa och förstärka lag nr 4320 
om skydd av familjen. Med hjälp av 
polisen och domstolsväsendet bör man 
noggrant se till att lagen följs, effektivt 
övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för kvinnor och underåriga 
som är i fara samt upprätta ett system för 
uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 
hedersmord, våld i hemmet och tvångs-
och barnäktenskap. Insatserna bör särskilt 
gå ut på att ändra lag nr 4320 om skydd av 
familjen för att garantera ett brett 
tillämpningsområde för lagen oavsett 
civilstånd och förhållandet mellan offer 
och förövare, däribland effektiva rättsliga 
medel och skyddsmekanismer, genom att 
effektivt övervaka att kommunerna 
uppfyller sina åtaganden om att inrätta 
tillräckligt med skyddsboenden för kvinnor 
och underåriga som är i fara, genom att 
garantera trygga skyddsboenden, och
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rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

genom att anställa välutbildad och 
välbetald socialomsorgspersonal, genom 
yrkesutbildning som ger kvinnor på 
skyddsboenden tillräcklig förmåga att 
skapa ett nytt liv för sig själva och sina 
barn, samt genom att upprätta ett system 
för uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 
rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.
Parlamentet välkomnar det aktuella 
cirkuläret nr 18 från högsta rådet för 
domare och åklagare där det stadgas att 
genomförandet av skyddsåtgärder vid våld 
i hemmet inte längre ska skjutas upp till 
dess att ett domstolsmål har slutförts och 
att de landsomfattande allmänna 
åklagarmyndigheterna ska inrätta en 
särskilt enhet för våld i hemmet.

Or. en

Ändringsförslag 259
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet stöder regeringens
förebyggande insatser på alla nivåer för att 
bekämpa hedersmord, våld i hemmet och 
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hedersmord, våld i hemmet och 
tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt gå 
ut på att tillämpa och förstärka lag nr 4320 
om skydd av familjen. Med hjälp av 
polisen och domstolsväsendet bör man 
noggrant se till att lagen följs, effektivt 
övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för kvinnor och underåriga 
som är i fara samt upprätta ett system för 
uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 
rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt gå 
ut på att tillämpa och förstärka lag nr 4320 
om skydd av familjen. Med hjälp av 
polisen och domstolsväsendet bör man 
noggrant se till att lagen följs, effektivt 
övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för kvinnor och underåriga 
som är i fara samt upprätta ett system för 
uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 
rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara. 
Parlamentet uppmanar regeringen och 
parlamentet att slutföra 
lagstiftningsprocessen i fråga om 
lagförslaget om skydd av kvinnor och 
familjemedlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 
hedersmord, våld i hemmet och 

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa så 
kallade hedersmord, våld i hemmet och 
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tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt gå 
ut på att tillämpa och förstärka lag nr 4320 
om skydd av familjen. Med hjälp av 
polisen och domstolsväsendet bör man 
noggrant se till att lagen följs, effektivt 
övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för kvinnor och underåriga 
som är i fara samt upprätta ett system för 
uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 
rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt gå 
ut på att tillämpa och förstärka lag nr 4320 
om skydd av familjen. Med hjälp av 
polisen och domstolsväsendet bör man 
noggrant se till att lagen följs, effektivt 
övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för kvinnor och underåriga 
som är i fara samt upprätta ett system för 
uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 
rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

Or. nl

Ändringsförslag 261
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 
hedersmord, våld i hemmet och 
tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt 
gå ut på att tillämpa och förstärka lag 
nr 4320 om skydd av familjen. Med hjälp 
av polisen och domstolsväsendet bör man 
noggrant se till att lagen följs, effektivt 

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 
hedersmord, våld i hemmet och 
tvångsäktenskap, särskilt genom ett brett 
samförstånd med kvinnorättsgrupper med 
utgångspunkt i lagförslaget om skydd för 
kvinnor och familjemedlemmar mot våld, 
genom att tillämpa och förstärka lag 
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övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för kvinnor och underåriga 
som är i fara samt upprätta ett system för 
uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 
rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

nr 4320 om skydd av familjen. Med hjälp 
av polisen och domstolsväsendet bör man 
noggrant se till att lagen följs, effektivt 
övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för kvinnor och underåriga 
som är i fara samt upprätta ett system för 
uppföljningsstöd för kvinnor och 
underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, 
rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och 
hjälp till återintegrering i samhället. 
Parlamentet välkomnar familje- och 
socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

Or. en

Ändringsförslag 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 
hedersmord, våld i hemmet och 
tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt
gå ut på att tillämpa och förstärka
lag nr 4320 om skydd av familjen. Med 
hjälp av polisen och domstolsväsendet bör 
man noggrant se till att lagen följs,
effektivt övervaka att kommunerna 

20. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet undertecknade och ratificerade 
Europarådets konvention om förebyggande 
och bekämpande av våld mot kvinnor och 
våld i hemmet den 24 november 2011. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att öka sina förebyggande 
insatser på alla nivåer för att bekämpa 
hedersmord, det endemiska problemet med
våld i hemmet och tvångsäktenskap,
särskilt genom en fullständig översyn av
lag nr 4320 om skydd av familjen för att se 
till att lagen skyddar alla gifta och ogifta 
kvinnor och genom att noggrant
genomföra, stärka och övervaka lagens 



AM\888692SV.doc 157/283 PE478.719v01-00

SV

uppfyller sina åtaganden om att inrätta 
tillräckligt med skyddsboenden för kvinnor 
och underåriga som är i fara samt upprätta 
ett system för uppföljningsstöd för kvinnor 
och underåriga som lämnar 
skyddsboendena i syfte att garantera dem 
psykologiskt stöd, rättsligt bistånd, hälso-
och sjukvård och hjälp till återintegrering i 
samhället. Parlamentet välkomnar familje-
och socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

framtida tillämpning av polisen och 
domstolsväsendet, genom att effektivt 
övervaka att kommunerna uppfyller sina 
åtaganden om att inrätta tillräckligt med 
skyddsboenden för alla kvinnor och 
underåriga som är i fara samt upprätta ett 
system för uppföljningsstöd för alla
kvinnor och underåriga som lämnar 
skyddsboendena i syfte att garantera dem 
psykologiskt stöd, rättsligt bistånd, hälso-
och sjukvård och hjälp till återintegrering i 
samhället. Parlamentet välkomnar familje-
och socialministeriets insatser för att öka 
antalet skyddsboenden samt förbättra 
kvaliteten på dem samt ministeriets beslut 
att också tillåta privata organisationer att 
öppna skyddsboende som ytterligare en 
resurs för kvinnor och underåriga i fara.

Or. en

Ändringsförslag 263
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att införa nolltolerans 
mot våld mot kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 264
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet bekymrar sig 
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över den oproportionerligt höga 
fattigdomsnivån bland barn, och 
uppmanar Turkiet att utarbeta en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete. 
Parlamentet välkomnar ratificeringen av 
Europarådets konvention om skydd för 
barn mot sexuell exploatering och 
sexuella övergrepp och uppmanar Turkiet 
att skärpa sina åtgärder för att bekämpa 
våld i hemmet mot barn.

Or. en

Ändringsförslag 265
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 20b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20b. Europaparlamentet betonar vikten av 
att effektivt samordna integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv. Parlamentet 
välkomnar därför den turkiska 
regeringens ansträngningar för att 
fördjupa samarbetet om 
jämställdhetsintegrering mellan de 
statliga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 266
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 20c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20c. Europaparlamentet välkomnar 
fortbildning av poliser, hälso- och 
sjukvårdspersonal, domare och åklagare 
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om förebyggande av våld i hemmet. 
Parlamentet konstaterar att det som 
komplement till dessa insatser behövs en 
mekanism för att identifiera och utreda 
personer som underlåter att skydda och
hjälpa offer.

Or. en

Ändringsförslag 267
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare 
insatser mot homofobi, diskriminering, 
mobbning eller våld på grundval av 
sexuell läggning. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa 
homosexuella som ”psykosexuellt sjuka”.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs.

Or. en

Ändringsförslag 268
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 21
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Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare 
insatser mot homofobi, diskriminering, 
mobbning eller våld på grundval av 
sexuell läggning. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa 
homosexuella som ”psykosexuellt sjuka”.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd.

Or. lt

Ändringsförslag 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
för S&D-gruppen
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
för ALDE-gruppen
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
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turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare
insatser mot homofobi, diskriminering, 
mobbning eller våld på grundval av sexuell 
läggning. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa homosexuella 
som ”psykosexuellt sjuka”.

turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd, däribland för skydd 
mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning eller könsidentitet. Parlamentet 
konstaterar att det behövs effektiva 
rättsliga och politiska insatser mot 
homofobi, transfobi, diskriminering, 
mobbning, däribland av polisen eller 
politiker, eller våld på grundval av sexuell 
läggning och könsidentitet. Parlamentet 
beklagar att HBT-personer regelbundet 
lagförs, däribland prostituerade 
transpersoner, med stöd av lagen om 
förseelser och bestämmelserna om 
”omoraliskt beteende”. Den turkiska 
regeringen uppmanas på nytt att beordra 
Turkiets försvarsmakt att sluta klassa 
homosexuella som ”psykosexuellt sjuka”.

Or. en

Ändringsförslag 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare
insatser mot homofobi, diskriminering, 

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd, däribland för skydd 
mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning eller könsidentitet. Parlamentet 
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mobbning eller våld på grundval av sexuell 
läggning. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa homosexuella 
som ”psykosexuellt sjuka”.

konstaterar att det behövs effektiva 
rättsliga och politiska insatser mot 
homofobi, transfobi, diskriminering, 
mobbning, däribland av polisen eller 
politiker, eller våld på grundval av sexuell 
läggning och könsidentitet. Parlamentet 
beklagar att HBT-personer regelbundet 
lagförs, däribland prostituerade 
transpersoner, med stöd av lagen om 
förseelser och bestämmelserna om 
”omoraliskt beteende”. Den turkiska 
regeringen uppmanas på nytt att beordra 
Turkiets försvarsmakt att sluta klassa 
homosexuella som ”psykosexuellt sjuka”.

Or. en

Ändringsförslag 271
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare 
insatser mot homofobi, diskriminering, 
mobbning eller våld på grundval av sexuell 
läggning. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa homosexuella 
som ”psykosexuellt sjuka”.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare 
insatser mot homofobi, diskriminering, 
mobbning eller våld på grundval av sexuell 
läggning, däribland våld mot 
transpersoner. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa homosexuella 
som ”psykosexuellt sjuka”. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
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återuppta sina insatser för romers 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 272
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare 
insatser mot homofobi, diskriminering, 
mobbning eller våld på grundval av sexuell 
läggning. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa homosexuella 
som ”psykosexuellt sjuka”.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
regeringen att se till att jämlikhet, 
oberoende av kön, könsidentitet, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning garanteras i lag och effektivt 
genomdrivs. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att anpassa den 
turkiska lagstiftningen till EU:s regelverk 
och anta lagar om inrättandet av en 
antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet 
konstaterar att det behövs ytterligare 
insatser mot homofobi, diskriminering, 
mobbning eller våld på grundval av sexuell 
läggning. Den turkiska regeringen 
uppmanas på nytt att beordra Turkiets 
försvarsmakt att sluta klassa homosexuella 
som ”psykosexuellt sjuka”. Parlamentet 
konstaterar att Turkiet är medlem i 
Islamiska konferensen, en organisation 
som begränsar de mänskliga rättigheterna 
till dem som anges i Sharialagen, vilket 
strider mot EU:s grundläggande 
principer.

Or. nl

Ändringsförslag 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini
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Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet är djupt 
bekymrat över HBT-personers situation, 
särskilt personer som är offer för 
misshandel, tortyr och godtyckligt 
gripande, efter inrikesministerns 
uttalande om att homosexualitet är 
”omoraliskt”, ”oanständigt” och 
”omänskligt”. Parlamentet oroar sig över 
de oproportionerligt eftergivna 
uttalandena och förmildrande 
omständigheterna som man hänvisar till i 
fråga om personer som utövat våld mot 
HBT-personer. Parlamentet konstaterar 
därför att ytterligare åtgärder måste vidtas 
mot homofobi och diskriminering på 
grund av sexuell läggning, i enlighet med 
rekommendationen från Europarådets 
ministerkommitté till medlemsstaterna om 
åtgärder för att bekämpa diskriminering 
på grund av sexuell läggning eller 
könsidentitet. Parlamentet kräver att 
lagförslaget om bekämpning av 
diskriminering och om en 
jämställdhetskommitté anpassas till EU:s 
normer, däribland i fråga om 
diskriminering på grund av kön eller 
sexuell läggning. Vidare uppmanas de 
nationella och lokala myndigheterna med 
kraft att sätta stopp för morden på 
transpersoner, inklusive prostituerade 
transpersoner.

Or. en

Ändringsförslag 274
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 22
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad 
demokrati. Parlamentet påminner om att 
en politisk lösning endast kan byggas på 
en öppen och verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, lokala 
borgmästare, ledamöter av 
kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i 
samband med KCK-rättegången.

22. Europaparlamentet välkomnar 
regeringens insatser för att nå en politisk 
lösning på kurdfrågan. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung och insisterar på att PKK, såväl 
som dess undergrupper och
täckorganisationer, ska upphöra med all 
terroristverksamhet och inleda en verkligt 
fredlig och demokratisk politisk process. 

Or. en

Ändringsförslag 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
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dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet anser i 
detta sammanhang att rätten till 
utbildning på kurdiska och rätten att 
använda kurdiska vid lokala 
administrativa kontakter är 
grundläggande. Parlamentet uppmanar 
den turkiska regeringen att öka sina 
insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

Or. en

Ändringsförslag 276
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung för att garantera 
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uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

rätten till yttrande-, förenings- och 
mötesfrihet. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att öka sina insatser för 
att ytterligare främja socioekonomisk 
utveckling i den sydöstra delen av landet. 
Parlamentet anser att reformen av 
författningen ger en mycket lämplig ram 
för att främja ökad demokrati. Parlamentet 
påminner om att en politisk lösning endast 
kan byggas på en öppen och verklig 
demokratisk debatt om den kurdiska frågan 
och uttrycker oro över det stora antalet åtal 
mot författare och journalister som skriver 
om den kurdiska frågan. Det är även 
oroväckande att flera kurdiska politiker, 
lokala borgmästare, ledamöter av 
kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
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Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker djup oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan och över det utdragna 
frihetsberövandet under pågående 
rättegångsförhandlingar av tusentals 
aktiva medlemmar i Freds- och 
demokratipartiet (BDP), och bland dem 
ett allt större antal demokratiskt valda
kurdiska politiker, borgmästare, ledamöter 
av regional- och kommunalfullmäktige, 
advokater och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och fördömer det stora 
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stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

antalet åtal mot författare och journalister 
som skriver om den kurdiska frågan och 
om polistrakasserierna mot och 
arresteringen av många kurdiska politiker, 
lokala borgmästare, ledamöter av 
kommunalfullmäktige, advokater, 
demonstranter och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången och andra 
polisinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
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människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången. Parlamentet 
betonar vikten av att den kurdiska frågan 
diskuteras inom de demokratiska 
institutionerna, och särskilt den turkiska 
nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången.

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att vara flexibelt och intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan och uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att öka 
sina insatser för att ytterligare främja 
socioekonomisk utveckling i den sydöstra 
delen av landet. Parlamentet anser att 
reformen av författningen ger en mycket 
lämplig ram för att främja ökad demokrati. 
Parlamentet påminner om att en politisk 
lösning endast kan byggas på en öppen och 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, lokala borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige och 
människorättsförsvarare häktats i samband 
med KCK-rättegången. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
garantera säkerheten i regionen med 
avseende på olagliga beväpnade 
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organisationer och att skapa fredliga 
förutsättningar för att kurdiska politiker 
ska kunna föra en fri och pluralistisk 
debatt.

Or. en

Ändringsförslag 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet välkomnar och 
förväntar sig att den turkiska regeringen 
omgående ska genomföra sitt aktuella 
uttalande om att åter öppna en skola för 
den grekiska minoriteten på ön Gökçeada 
(Imbros), vilket utgör ett positivt steg mot 
bevarandet av den bikulturella karaktären 
på de turkiska öarna Gökçeada (Imbros) 
och Bozcaada (Tenedos), i enlighet med 
resolution 1625 från Europarådets 
parlamentariska församling. Parlamentet 
konstaterar dock att ytterligare åtgärder 
behövs för att hantera de problem som 
den grekiska minoriteten ställs inför, 
särskilt med avseende på deras 
äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 282
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet noterar den 
turkiska regeringens omfattande strategi 
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för att ytterligare stärka sina medborgares 
mänskliga rättigheter och friheter genom 
att vederbörligt beakta deras behov i fråga 
om kultur, sociala frågor och ekonomisk 
utveckling. Parlamentet anser att den 
konstitutionella reformen är en mycket 
användbar utgångspunkt för att främja en 
demokratisk öppning, och uppmanar alla 
politiska krafter att samarbeta mot målet 
att stärka den politiska dialogen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet välkomnar de 
konstruktiva åtgärder som parterna i den 
kurdiska konflikten vidtog under första 
hälften av 2011, det vill säga PKK:s och 
den turkiska regeringens upprepade 
vapenstillestånd och inledandet av en 
dialog med Abdullah Öcalan. Parlamentet 
beklagar att förhandlingarna har stoppats 
och att en ny fas med våldsupptrappning 
har inletts. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att snarast möjligt 
återuppta förhandlingarna och förbättra 
interneringsförhållandena för Abdullah 
Öcalan, som varit isolerad sedan den 
17 juli 2011.

Or. en

Ändringsförslag 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis
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Förslag till resolution
Punkt 22b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att möjliggöra en omfattande och 
oberoende utredning av den turkiska 
militärens nuvarande och tidigare 
verksamhet, däribland den påstådda 
användningen av kemiska vapen. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att bevilja 
Organisationen för förbud mot kemiska 
vapen (OPCW) tillträde till alla berörda 
anläggningar och tillgängliggöra alla 
relevanta handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 285
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker 
behovet av att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt att undanröjandet av alla hinder för 
att till fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential.

23. Europaparlamentet välkomnar de 
turkiska myndigheternas ansträngningar 
för att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner.

Or. en
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Ändringsförslag 286
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker 
behovet av att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt att undanröjandet av alla hinder för 
att till fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential.

23. Europaparlamentet välkomnar de 
turkiska myndigheternas ansträngningar 
för att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt den turkiska regeringens politiska 
vilja i detta hänseende, eftersom
undanröjandet av alla hinder för att till 
fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential.

Or. en

Ändringsförslag 287
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker 
behovet av att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt att undanröjandet av alla hinder för 
att till fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 

23. Europaparlamentet understryker det 
trängande behovet av att anpassa 
lagstiftningen om arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter till EU:s normer, 
Europarådets instrument och ILO:s 
konventioner, och tillämpa dem fullt ut i 
praktiken, eftersom undanröjandet av alla 
hinder för att till fullo utöva arbetstagar-
och fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
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tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential.

med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential.

Or. en

Ändringsförslag 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker 
behovet av att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt att undanröjandet av alla hinder för att 
till fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential.

23. Europaparlamentet understryker 
behovet av att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt att undanröjandet av alla hinder för att 
till fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential. Parlamentets 
förhoppning är att man med en sådan 
harmonisering kan begränsa utövandet av 
de dumpningar som inte är i linje med 
EU:s principer om sund konkurrens.

Or. it

Ändringsförslag 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet understryker 23. Europaparlamentet understryker 
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behovet av att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt att undanröjandet av alla hinder för att 
till fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential.

behovet av att anpassa lagstiftningen om 
arbetstagar- och fackföreningsrättigheter 
till EU:s normer och ILO:s konventioner 
samt att undanröjandet av alla hinder för att 
till fullo utöva arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka 
ekonomiska framstegen går hand i hand 
med en allmän ökad välfärd i det turkiska 
samhället som genereras av ekonomisk 
tillväxt som i sin tur genererar mer 
tillväxtpotential. Parlamentet uppmuntrar 
därför alla parter i Ekonomiska och 
sociala rådet att fördjupa sitt engagemang 
och sitt samarbete för att nå riktmärkena 
för öppnandet av kapitel 19 om 
socialpolitik och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
för ECR-gruppen

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att särskilt 
uppmärksamma den socioekonomiska 
situationen för alla kristna minoriteter, 
däribland inhemska araméer (syrier) i 
sydöstra Turkiet, samt de armeniska och 
grekiska befolkningsgrupperna, för att se 
till att de regionala utvecklingsprojekten 
också omfattar dessa grupper och att de 
får tillräckligt och proportionerligt 
finansiellt stöd från EU och inte 
diskrimineras på etniska, religiösa eller 
språkliga grunder. 

Or. en
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Ändringsförslag 291
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uttrycker sin oro
över bruket att åtala 
fackföreningsanslutna, framför allt inom 
utbildningssektorn, som aktivt söker 
bättre arbets-, utbildnings- och 
levnadsvillkor och som rapporterar om 
människorättskränkningar i 
arbetstagarnas och allmänhetens intresse 
som ett bidrag till ett pluralistiskt 
samhälle. Parlamentet anser att 
kriminaliseringen av åsikter och 
fackföreningsverksamhet är ett av de 
huvudsakliga hindren för skyddet av de 
mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och 
mötesfriheten begränsas på ett 
oproportionerligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 292
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet välkomnar den 
allmänna förbättringen av 
företagsklimatet, särskilt genom 
antagandet av en ny turkisk handelslag 
och en strategi och handlingsplan för 
2011–2013 för små och medelstora 
företag, genom utvärdering och 
genomförande av småföretagsakten, 
inrättandet av ett stödprogram med titeln 
”Markets for Developing Enterprises 
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SME Support Scheme” och genom 
förbättrad tillgång till finansiering för 
små och medelstora företag i Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 293
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att garantera återvändanderätten 
för flyktingar, däribland infödda araméer 
(syrier) från sydöstra Turkiet, samt de 
armeniska och grekiska minoriteterna, i 
enlighet med internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet upprepar 
nödvändigheten att stärka 
sammanhållningen mellan de turkiska 
regionerna och mellan landsbygds- och 
stadsområden. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den särskilda vikten av 
utbildning och nödvändigheten att ta itu 
med de bestående och betydande 
regionala skillnaderna i fråga om 
utbildningskvalitet och antalet elever.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet välkomnar 
diversifieringen av Turkiets 
energimarknad, men uppmanar samtidigt 
den turkiska regeringen att grundligt 
undersöka riskerna och ansvaret med 
avseende på de befintliga projekten för 
kärnkraftsanläggningar, som exempelvis 
anläggningen i Akkuyu.

Or. en

Ändringsförslag 296
Julie Girling

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet bekymrar sig 
över att ändringen av lagen om el- och 
energiproduktion från förnybara 
energikällor i december 2010 möjliggör 
uppförandet av 
energiproduktionsanläggningar i 
naturområden och konstaterar att det i 
artikel 17 i dekretet om arbetsuppgifterna 
och organisationen för ministeriet för 
miljö och stadsutveckling från augusti 
2011 föreskrivs att ett nytt organ ska 
inrättas för att se över och eventuellt 
omkategorisera naturområden. 

Or. en
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Ändringsförslag 297
Peter van Dalen

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att i enlighet med det allt större 
internationella samförståndet och de 
internationella rättsprinciperna erkänna 
sina tidigare folkmord mot landets 
infödda armeniska, pontisk-grekiska och 
arameiska (syriska) befolkningsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att fullt ut beakta 
hållbarheten hos och miljöeffekterna av 
sina planer på att uppföra en 
kärnanläggning i södra Turkiet (Akkuyu), 
vilket hotar det intilliggande området. 
Parlamentet betonar vikten av att bevara 
natur- och kulturarvet och det 
arkeologiska arvet, i fullständig 
förenlighet med EU:s standarder.

Or. en

Ändringsförslag 299
Julie Girling

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

24b. Europaparlamentet välkomnar 
inrättandet av justitieministeriets 
avdelning 14 i februari 2011, som 
ansvarar för överklaganden och mål som 
rör miljöfrågor och energi, som ett positivt 
steg mot att försöka avlasta rättssystemet 
från eftersläpning av domstolsmål.

Or. en

Ändringsförslag 300
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning 
av FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av 
Cypernfrågan och uppmanar Turkiet och 
alla berörda parter att arbeta intensivt och 
med god vilja för ett omfattande avtal. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att börja dra bort sina styrkor 
från Cypern och att lämna över 
Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern 
att öppna hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

25. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att

a) omedelbart dra tillbaka de turkiska 
ockupationsstyrkorna från Cypern,
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b) erkänna Cypern som en odelad 
enhetsstat,
c) tillåta Cypern borra efter gas i sina 
egna territorialvatten,
d) påbörja repatriering av olagliga 
invandrare,
e) gå med på inrättandet av en 
kommission för återlämnande av 
exproprierad egendom,
f) gottgöra för de skador som åsamkats de 
ursprungliga invånarna.

Or. nl

Ändringsförslag 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 
550(1984). Parlamentet uppmanar 
samtidigt Cypern att öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s tullövervakning för 
att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare, och lovordar 
Turkiets engagemang i denna fråga.
Parlamentet betonar att det nu snabbt 
behövs en rättvis och genomförbar lösning 
av Cypernfrågan och uppmanar Turkiet 
och alla berörda parter att arbeta intensivt 
och med god vilja för ett omfattande avtal. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att börja dra bort sina styrkor 
från Cypern och att lämna över Famagusta 
till FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
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alla.

Or. en

Ändringsförslag 302
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna 
att handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
som respekterar båda folkgruppernas 
intressen och behov, och uppmanar 
Turkiet, Grekland, Cypern och 
företrädarna för norra Cypern och alla 
andra berörda parter att arbeta intensivt 
och med god vilja för ett omfattande avtal. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att som en förtroendebyggande 
åtgärd reducera sina styrkor i norra 
Cypern. Parlamentet uppmanar Cypern att 
tillåta direkt handel med turkcypriotiska
hamnar och flygplatser samt att vidta 
brådskande åtgärder för att ge Famagusta 
och Varosha nytt liv. 

Or. en

Ändringsförslag 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 25
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av 
Cypernfrågan och uppmanar Turkiet och 
alla berörda parter att arbeta intensivt och 
med god vilja för ett omfattande avtal. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att börja dra bort sina styrkor 
från Cypern och att lämna över Famagusta 
till FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna 
att handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare och uppmanar 
Turkiet att inleda ett intensivt arbete med 
god vilja och konkreta villkor för att ingå 
ett omfattande avtal, i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds relevanta resolutioner och 
de principer som ligger till grund för EU. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att främja ett lämpligt 
förhandlingsklimat genom att omedelbart 
dra bort sina styrkor från Cypern och 
genom att göra det möjligt att återlämna
Famagusta till dess rättmätiga invånare i 
enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
beklagar samtidigt att Turkiet förkastat 
den cypriotiska regeringens förslag från 
2010 om att bland annat öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s överinseende för att 
möjliggöra handelstransaktioner mellan 
EU och turkcyprioterna, via hamnen i
Famagusta.

Or. en

Ändringsförslag 304
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
på grundval av de överenskomna 
FN-parametrarna och uppmanar Turkiet 
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för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

och alla berörda parter att arbeta intensivt 
och med god vilja för ett omfattande avtal. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att börja dra bort sina styrkor 
från Cypern och att lämna över Famagusta 
till FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 
550(1984). Parlamentet uppmanar 
samtidigt Cypern att öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s tullövervakning för 
att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 
550(1984). Parlamentet uppmanar 
samtidigt Cypern att öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s tullövervakning för 
att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
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lagligt sätt som är acceptabelt för alla. lagligt sätt som är acceptabelt för alla. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
reparationsarbete som måste utföras för 
uppgraderingen av det konstnärliga och 
religiösa arv som just nu håller på att 
förstöras på den norra delen av ön.

Or. it

Ändringsförslag 306
Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god 
vilja för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 
550(1984). Parlamentet uppmanar 
samtidigt Cypern att öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s tullövervakning för 
att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet att arbeta intensivt 
och med god vilja för ett omfattande avtal. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att börja dra bort sina styrkor 
från Cypern och att lämna över Famagusta 
till FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. el

Ändringsförslag 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff
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Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
beklagar att inga framsteg har gjorts mot 
en normalisering av de bilaterala 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
omedelbart dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
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och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
börja dra bort sina styrkor från Cypern 
och att lämna över Famagusta till FN i 
enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal baserat på de 
överenskomna FN-parametrarna med 
bikommunalitet, bizonalitet och politisk 
jämställdhet, liksom föreskrivs i FN:s 
säkerhetsråds relevanta resolutioner samt 
i det gemensamma uttalandet från de 
båda ledarna från den 23 maj 2008. 
Parlamentet kräver också att andra 
åtgärder ska vidtas för att främja ett 
positivt klimat för det framgångsrika 
slutförandet av de pågående 
återföreningsförhandlingarna, som 
exempelvis det fullständiga 
genomförandet av Europeiska rådets 
slutsatser av den 26 april 2004 för att 
stoppa isoleringen av turkcyprioter och 
föra turkcyprioterna närmare EU, och en 
överenskommelse om att lämna över 
Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att 
öppna hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt.

Or. en

Ändringsförslag 309
Takis Hadjigeorgiou

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god 

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet att arbeta intensivt 
och med god vilja för ett omfattande avtal
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vilja för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

baserat på FN:s säkerhetsråds relevanta 
resolutioner och de principer som ligger 
till grund för EU. Parlamentet uppmanar 
den turkiska regeringen att omedelbart 
börja dra bort sina styrkor från Cypern och 
att lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
påminner om förslaget från Cyperns 
president att åter öppna hamnen i 
Famagusta under EU:s överinseende för att 
främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående 
förhandlingarna om återförening och för 
att tillåta de båda grupperna att handla 
direkt på ett lagligt sätt som är acceptabelt 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 310
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal baserat på FN:s 
säkerhetsråds relevanta resolutioner och 
de principer som ligger till grund för EU. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att börja dra bort sina styrkor 
från Cypern och att lämna över Famagusta 
till FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
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pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 311
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal på grundval av 
relevanta resolutioner av FN:s 
säkerhetsråd och de principer som ligger 
till grund för EU. Parlamentet uppmanar 
den turkiska regeringen att börja dra bort 
sina styrkor från Cypern och att lämna över 
Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att 
öppna hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. en
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Ändringsförslag 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
omedelbart börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
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och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern 
omedelbart och att lämna över Famagusta 
till FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla. 

Or. en

Ändringsförslag 314
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att utan 
ytterligare dröjsmål börja dra bort sina 
styrkor från Cypern och att lämna över 
Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att 
öppna hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt
klimat för en framgångsrik lösning av de 
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pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla. 

Or. en

Ändringsförslag 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd 
till de pågående förhandlingarna om 
återföreningen av Cypern under ledning av 
FN:s generalsekreterare. Parlamentet 
betonar att det nu snabbt behövs en rättvis 
och genomförbar lösning av Cypernfrågan 
och uppmanar Turkiet och alla berörda 
parter att arbeta intensivt och med god vilja 
för ett omfattande avtal. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att börja 
dra bort sina styrkor från Cypern och att 
lämna över Famagusta och Nicosias 
internationella flygplats 
(Ercan-flygplatsen) till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att 
öppna hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 316
Emine Bozkurt
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Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet Uppmanar de 
europeiska institutionerna att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra 
direkt handel mellan EU och Cyperns 
norra delar och att underlätta den fria 
rörligheten för den turkcypriotiska 
befolkningsgruppen för att häva gruppens 
isolering i enlighet med rådets (allmänna 
frågor) slutsatser av den 26 april 2004.

Or. en

Ändringsförslag 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att erkänna Europeiska 
unionens alla medlemsstater, 
inbegripande Cypern.

Or. nl

Ändringsförslag 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmuntrar
Turkiet att öka sitt stöd till kommittén för 
saknade personer i Cypern.

26. Europaparlamentet anser att det är av 
yttersta vikt att Turkiet ökar sitt stöd till 
kommittén för saknade personer i Cypern.
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Or. it

Ändringsförslag 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att ge sitt fulla stöd till kommittén för 
saknade personer i Cypern.

Or. nl

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

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern och särskilt att 
underlätta för kommittén att få tillgång 
till militärzoner och arkiv och att vidta 
alla andra lämpliga åtgärder i enlighet 
med de bedömningar som har gjorts av 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna när det gäller den 
humanitära frågan om saknade personer. 

Or. en

Ändringsförslag 321
Emine Bozkurt
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Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern. Parlamentet uppmanar 
alla sidor att göra ytterligare 
ansträngningar för att bistå kommittén i 
dess arbete.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern (Committee on Missing 
Persons – CMP). Parlamentet uppmanar 
alla sidor att göra ytterligare 
ansträngningar för att bistå kommittén i 
dess arbete. 

Or. en

Ändringsförslag 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att avstå från att låta ytterligare 
Turkiska medborgare bosätta sig på ön, 
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eftersom detta skulle förändra den 
demografiska balansen ytterligare och 
minska lojaliteten hos de medborgare som 
bor på ön mot en framtida gemensam stat 
som bygger på dess gemensamma 
historia. 

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att avstå från att olagligen låta 
ytterligare Turkiska medborgare bosätta 
sig på ön, eftersom detta skulle förändra 
den demografiska balansen ytterligare 
och minska lojaliteten hos de medborgare 
som bor på ön mot en framtida gemensam 
stat som bygger på dess gemensamma 
historia. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att ta itu med frågan om olagliga 
bosättningar av turkiska medborgare på 
ön i enlighet med Genèvekonventionen, 
den internationella rättens principer och 
Europarådets relevanta resolutioner. 

Or. en

Ändringsförslag 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet fördömer med 
kraft skändandet av kyrkor och 
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förstörelsen av kyrkogårdar på norra 
Cypern och uppmanar Turkiet att 
återställa dessa platser. 

Or. en

Ändringsförslag 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att ge sitt fulla stöd till kommittén för 
saknade personer i Cypern.

Or. nl

Ändringsförslag 327
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap
under andra hälften av 2012, om en 
lösning inte har nåtts på Cypernfrågan 
före det. Parlamentet påminner om att EU 
grundar sig på principerna om seriöst 
samarbete och ömsesidig solidaritet bland 
alla medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om 
EU:s ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

27. Europaparlamentet understryker att ett 
framgångsrikt slutförande av FN:s 
pågående process för att komma fram till 
en övergripande lösning för Cypern skulle 
göra det möjligt för den nya federala 
staten som skulle bildas på ön att ta på sig
ordförandeskapet för Europeiska rådet
under andra hälften av 2012. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om att 
Turkiet redan har uttryckt beredskap att 
bygga upp förbindelser med den nya stat 
som skulle bildas som ett resultat av en 
övergripande lösning.
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Or. en

Ändringsförslag 328
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

27. Europaparlamentet betraktar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det som
oacceptabelt. Parlamentet påminner om att 
EU grundar sig på principerna om seriöst 
samarbete och ömsesidig solidaritet bland 
alla medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 

27. Europaparlamentet fördömer Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
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medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 330
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

27. Europaparlamentet kritiserar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

Or. de

Ändringsförslag 331
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 27
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Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

27. Europaparlamentet fastställer Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att även frysa 
förbindelserna med Turkiet.

Or. nl

Ändringsförslag 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

27. Europaparlamentet är mycket upprört 
över Turkiets uttalande om att landet 
kommer att frysa förbindelserna med EU:s 
ordförandeskap under andra hälften av 
2012, om en lösning inte har nåtts på 
Cypernfrågan före det. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om seriöst samarbete och 
ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
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EU-fördraget.

Or. de

Ändringsförslag 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater, särskilt när det gäller dess 
växlande ordförandeskap. Parlamentet 
påminner ytterligare om att 
bestämmelserna om EU:s ordförandeskap 
är fastställda i EU-fördraget. 

Or. en

Ändringsförslag 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
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inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

inte har nåtts på Cypernfrågan före det och 
anser att en sådan inställning är oförenlig 
med landets status som 
anslutningskandidat. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om seriöst samarbete och 
ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

Or. it

Ändringsförslag 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget.

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012, om en lösning 
inte har nåtts på Cypernfrågan före det. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om seriöst samarbete 
och ömsesidig solidaritet bland alla 
medlemsstater och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla dess 
medlemsstater. Parlamentet påminner 
ytterligare om att bestämmelserna om EU:s 
ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget. Parlamentet anser dock att 
en framgångsrik lösning på de pågående 
förhandlingarna skulle göra det möjligt 
att etablera fullständiga förbindelser 
mellan Turkiet och en ny partnerstat, och 
uppmanar därför alla sidor att ge sitt fulla 
stöd till FN:s generalsekreterares 
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ansträngningar så att ett enat federalt 
tvådelat Cypern bestående av två 
befolkningsgrupper kan anta 
ordförandeskapet för Europeiska unionen 
i juli 2012.

Or. en

Ändringsförslag 336
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet betonar att ett 
framgångsrikt slutförande av FN:s 
konfliktlösningsprocess i Cypern skulle 
göra det möjligt för den nya partnerstaten 
som kommer att instiftas på ön att anta 
ordförandeskapet för Europeiska unionen 
under andra halvan av 2012. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om att 
Turkiet redan har uttryck sagt sig vara 
villig att etablera förbindelser med den 
nya partnerstaten som kommer att 
instiftas som en följd av en övergripande 
lösning.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 

28. Europaparlamentet beklagar att 
”Berlin plus”-arrangemangen för ett 
samarbeta mellan EU och Nato blockeras 
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samarbete mellan EU och Nato om 
Cypern och uppmanar därför Cypern att 
lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

av Turkiets invändningar mot Cyperns
relationer med Nato och av Cyperns 
invändningar mot Turkiets deltagande i
den gemensamma europeiska säkerhets-
och försvarspolitiken och i Europeiska 
försvarsbyrån. Parlamentet uppmanar 
Turkiet och Cypern att delta i en verklig 
politisk dialog om förtroendeskapande 
åtgärder som leder till ömsesidig säkerhet 
och till att gemensamma strategiska mål 
kan definieras för Europa och Turkiet i 
hela regionen.

Or. en

Ändringsförslag 338
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om 
Cypern och uppmanar därför Cypern att 
lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet beklagar att det 
strategiska samarbetet mellan Nato och 
EU som går längre än Berlin plus-avtalet 
effektiv hindras av Turkiets negativa 
hållning.

Or. en

Ändringsförslag 339
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet
att, med tanke på de internationella 
relationerna den senaste tiden, lämna 
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samarbete mellan EU och Nato om
Cypern och uppmanar därför Cypern att 
lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

Nato.

Or. nl

Ändringsförslag 340
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet uppmanar EU och 
Nato till ett pragmatiskt samarbete som 
sträcker sig utöver tvisten mellan Turkiet 
och Cypern och hoppas på en skyndsam 
normalisering av förbindelserna mellan 
EU och Nato. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att avstå från att hindra 
samarbetet mellan EU och Nato.

Or. en

Ändringsförslag 341
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om 
Cypern och uppmanar därför Cypern att 
lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet inser Turkiets 
betydelse som en viktig allierad till Nato 
och behovet av en brådskande lösning på 
Cypernfrågan så att varje hinder för 
alliansens sammanhållning, vitalisering 
och samarbete undanröjs.

Or. en
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Ändringsförslag 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att möjliggöra politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att häva sitt veto mot 
samarbetet mellan EU och Nato om bland 
annat Cypern.

Or. en

Ändringsförslag 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern.

Or. nl

Ändringsförslag 344
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 28
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Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern. 

Or. bg

Ändringsförslag 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att samtidigt 
lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i 
Europeiska försvarsbyrån. 

Or. en

Ändringsförslag 346
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
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veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

veto mot Turkiets observatörsstatus i 
Europeiska försvarsbyrån. 

Or. en

Ändringsförslag 347
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska
försvarsbyrån.

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öppna för en politisk dialog mellan EU 
och Nato genom att lyfta sitt veto mot ett 
samarbete mellan EU och Nato om Cypern 
och uppmanar därför Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyråns verksamheter. 

Or. en

Ändringsförslag 348
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits 
tillbaka och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna 
skulle leda till att hotet dras tillbaka.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet uppmanar parterna att 
komma till snabba resultat när det gäller 
att lösa historiska konflikter om den 
territoriella rätten i Egeiska havet. 

Or. en
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Ändringsförslag 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna.
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits 
tillbaka och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna 
skulle leda till att hotet dras tillbaka.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna 
och uppmanar både Greklands och 
Turkiets parlament att dra tillbaka de 
förslag som antogs den 1 respektive den 
8 juni 1995.

Or. en

Ändringsförslag 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet uttrycker stark oro för det hot 
om casus belli (anledning till 
krigsförklaring) som Turkiets 
nationalförsamling uttalat mot Grekland 
ännu inte har dragits tillbaka och tror att 
förbättrade bilaterala förbindelser mellan 
de båda länderna skulle leda till att hotet 
dras tillbaka.

Or. it
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Ändringsförslag 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
liksom att man från Turkiets sida inte 
heller har slutat att ifrågasätta Greklands 
gränser för luftrum och land- och 
havsområden (liksom 
flyginformationsregioner) såsom dessa 
fastställts i internationella fördrag och 
konventioner och tror att förbättrade 
bilaterala förbindelser mellan de båda 
länderna skulle leda till att hotet dras 
tillbaka.

Or. el

Ändringsförslag 352
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka. Parlamentet 
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begär eftertryckligen den turkiska 
regeringen att föra en politik för att 
bevara den dubbla kulturella karaktären 
på de turkiska öarna Gökçeada (Imbros) 
och Bozcaada (Tenedos) och särskilt att ta 
itu med problem som den grekiska 
minoriteten ställs inför när det gäller 
utbildning och rätt till egendom.

Or. en

Ändringsförslag 353
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka. Parlamentet 
förväntar sig att Turkiet upphör med sina 
upprepade kränkningar av grekiskt 
luftrum och grekiska territorialvatten 
liksom med flygningar över de grekiska 
öarna.

Or. el

Ändringsförslag 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 29
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och 
Greklands fortsatta och utökade insatser för 
att förbättra de bilaterala förbindelserna. 
Parlamentet beklagar dock att det hot om 
casus belli (anledning till krigsförklaring) 
som Turkiets nationalförsamling uttalat 
mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka 
och tror att förbättrade bilaterala 
förbindelser mellan de båda länderna skulle 
leda till att hotet dras tillbaka. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
upphöra med de upprepade 
kränkningarna av grekiskt luftrum och 
med flygningarna med turkiska militära 
flygplan över de grekiska öarna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet anser att 
regeringarna i Turkiet och Grekland är 
skyldiga att leva upp till det ständiga 
kravet om att dra ned på sina försvar, så 
att de ofantliga summor som spenderas 
för detta ändamål istället kan användas 
inom olika samhällsområden i de båda 
länderna, särskilt i dagens läge då den 
globala ekonomiska krisen är som värst.

Or. el

Ändringsförslag 356
Maria Eleni Koppa
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Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet betonar att hot 
av det här slaget liksom de upprepade 
kränkningarna av grannländers 
territorialvatten och luftrum inte är 
förenligt med principen om goda 
grannförbindelser. Parlamentet 
understryker att Turkiet i egenskap av 
kandidatland klart och tydligt måste ta 
ställning för goda grannförbindelser och 
för att lösa konflikter på ett fredligt sätt i 
enlighet med FN-stadgan och kan vid 
behov vända sig till den Internationella 
domstolen.

Or. en

Ändringsförslag 357
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29а. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att fullgöra de åtaganden som 
gjordes i Ankarafördraget av den 
18 oktober 1925 och att till de bulgariska 
flyktingarna från Östra Thrakien och 
deras ättlingar, vars egendom 
konfiskerades under andra Balkankriget 
1913, utbetala de ersättningar som 
föreskrivs i detta fördrag tillsammans med 
den enligt internationell lagstiftning 
upplupna räntan. Parlamentet anser att 
Turkiets fullgörande av sina 
internationella åtaganden skulle utgöra 
ett viktigt bevis på framsteg.

Or. bg
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Ändringsförslag 358
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin 
exklusiva ekonomiska zon i enlighet med
Unclos.

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet konstaterar att 
lösningar på särskilda territorialtvister 
kan bygga på frivilliga restriktioner och 
kompromisser som förhandlas fram i en 
anda av ömsesidig tillit och ömsesidigt 
förtroende, och att detta skulle möjliggöra 
en tidig anslutning av Turkiet till Unclos.

Or. en

Ändringsförslag 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos.

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har suverän rätt att utforska och 
utnyttja naturtillgångarna i sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med EU:s 
ramverk och folkrätten, inbegripet



PE478.719v01-00 216/283 AM\888692SV.doc

SV

Unclos. Parlamentet är djupt oroat över 
offentliga hot från Turkiet mot Cypern 
och uppmanar Turkiet att undvika att 
använda alla form av hot och att skapa 
motsättningar och att avhålla sig från att 
kränka Cyperns suveräna rätt till sitt 
territorialvatten, sin exklusiva 
ekonomiska zon och sitt luftrum.

Or. en

Ändringsförslag 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos.

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har suverän rätt att utforska och 
utnyttja naturtillgångarna i sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med EU:s 
ramverk och folkrätten, inbegripet
Unclos. Parlamentet är djupt oroat över 
nyligen uttalade offentliga hot från 
Turkiet mot Cypern och uppmanar 
Turkiet att undvika alla former av hot 
eller att skapa motsättningar och att 
avhålla sig från att kränka Cyperns 
suveräna rätt till sitt territorialvatten, sin 
exklusiva ekonomiska zon och sitt 
luftrum. 

Or. en
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Ändringsförslag 361
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos.

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har suverän rätt att utforska och 
utnyttja naturtillgångarna i sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med EU:s 
ramverk och folkrätten, inbegripet
Unclos. Parlamentet är djupt oroat över 
nyligen uttalade offentliga hot från 
Turkiet mot Cypern och uppmanar 
Turkiet att undvika alla former av hot 
eller att skapa motsättningar och att 
avhålla sig från att kränka Cyperns 
suveräna rätt till sitt territorialvatten, sin 
exklusiva ekonomiska zon och sitt 
luftrum. 

Or. en

Ändringsförslag 362
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
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regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos.

regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet understryker
att Cypern har full laglig rätt till sin 
exklusiva ekonomiska zon i enlighet med 
Unclos. 

Or. en

Ändringsförslag 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos.

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos. 
Parlamentet understryker alla 
EU-medlemsstaters suveräna rätt i 
enlighet med internationell lag, och 
uttrycker djup oro över nyligen uttalade 
offentliga hot från Turkiet riktade mot 
Cypern och uppmanar Turkiet att undvika 
alla former av hot och att skapa 
motsättningar och att avhålla sig från att 
kränka Cyperns suveräna rätt till sitt 
territorialvatten, sin exklusiva 
ekonomiska zon och sitt luftrum.

Or. en
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Ändringsförslag 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos.

30. Europaparlamentet understryker att 
FN:s havsrättskonvention (Unclos) som 
undertecknats av de 27 medlemsstaterna 
samt av EU och av alla de övriga 
kandidatländerna är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera 
konventionen. Parlamentet upprepar att 
Cypern har full laglig rätt till sin exklusiva 
ekonomiska zon i enlighet med Unclos, 
liksom att de övriga länderna i området 
har rätt att dra upp gränserna för sina 
exklusiva ekonomiska zoner i enlighet 
med ovanstående konvention.

Or. el

Ändringsförslag 365
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
uppmanar Turkiet att på nytt öppna 
gränsen, som omotiverat har varit stängd 
sedan 1993. 

Or. en
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Ändringsförslag 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Förslag till resolution
Punkt 30a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

30a. Europaparlamentet understryker 
vikten av stabila samarbetsrelationer 
mellan Turkiet och Irak, och uppmanar 
därför Turkiet att fullt ut respektera Iraks 
territoriella integritet och upphöra med 
militära operationer på Iraks territorium. 
Parlamentet påminner om nyligen 
uttalade militära hot mot fred och 
stabilitet i hela regionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att göra en fullständig 
översyn över effekterna av projektet för 
sydöstra Anatolien (GAP) när det gäller 
dess förbindelser med grannländerna och 
det unika landskap och kulturarv som 
fortfarande finns i de berörda 
provinserna.

Or. en

Ändringsförslag 367
László Tőkés

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att med ytterligare 
ansträngningar arbeta för att normalisera
sina förbindelser genom att villkorslöst 
ratificera protokollen och öppna den 
gemensamma gränsen. Parlamentet 
påminner dessutom båda länder om att 
goda grannförbindelser är i båda 
ländernas gemensamma intresse och är 
nödvändiga för att få till stånd fred, 
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säkerhet och stabilitet i hela regionen.

Or. en

Ändringsförslag 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att arbeta för en normalisering av 
sina förbindelser med Armenien genom att 
villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen. 

Or. el

Ändringsförslag 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att arbeta för en normalisering av 
sina förbindelser med Armenien genom att 
villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

Or. de

Ändringsförslag 370
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 31
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Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att ratificera protokollen och öppna 
gränsen. 

Or. en

Ändringsförslag 371
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen som 
undertecknades den 10 oktober 2009 i 
Schweiz och uppmanar Turkiet att öppna
gränsen.

Or. en

Ändringsförslag 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen. Parlamentet påminner om 
att Europaparlamentet, EU:s enda 
institution som tillsatts genom allmänna 
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val, i sin resolution A2-33/87 har fastställt 
att ett erkännande av folkmordet på 
armenierna är ett förhandsvillkor för 
Turkiets anslutning till EU.

Or. it

Ändringsförslag 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 31

Förslag till resolution Ändringsförslag

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen. Parlamentet uppmanar 
även med kraft länderna att inleda en 
studie av ansedda historiker med syftet att 
få en allmänt accepterad och objektiv 
redogörelse för massmorden av armenier 
1915. I detta sammanhang anser 
parlamentet den franska lag som gör det 
kriminellt att förneka att dessa mord var 
ett folkmord vara till föga hjälp.

Or. en

Ändringsförslag 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet anser att Turkiet 
är en viktig partner till EU i 
Svartahavsregionen, som har en 
strategisk betydelse för EU. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att stödja och aktivt 
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bidra till genomförandet av EU:s politik 
och program i denna region.

Or. en

Ändringsförslag 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet anser att det 
fortsatta inflödet av turkiska medborgare 
till det område som inte faktiskt 
kontrolleras av de cypriotiska 
myndigheterna på ett olagligt sätt 
förändrar öns demografi och hotar 
turkcyprioternas identitet, bryter mot 
EU-rätten och måste lösas i enlighet med 
Genèvekonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet uppmanar både 
Turkiet och Armenien att ratificera 
protokollen för att öppna gränsen och att 
inleda en opartisk vetenskaplig 
undersökning av historiska dokument och 
arkiv och uppmanar medlemsstater att 
avhålla sig från att anta strafflagstiftning 
på grundval av kontroversiella historiska 
händelser.

Or. en
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Ändringsförslag 377
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31а. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att erkänna folkmordet på 
armenier 1894–1915 och folkmordet på 
det bulgariska folket under ockupationen 
1396–1913. 

Or. bg

Ändringsförslag 378
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

31a. Europaparlamentet välkomnar de 
turkiska myndigheternas ansträngningar 
för att minska den illegala invandringen 
till gränsande medlemsstater och EU. 
Parlamentet uttrycker samtidigt oro över 
att ett stort antal illegala invandrare 
drunknade i floden Maritsa på den 
turkiska sidan av gränsen till Bulgarien 
2011 och uppmanar till en utredning av 
händelsen och till att förebyggande 
åtgärder genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 379
Geoffrey Van Orden
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Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter 
att allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen och uppmanar den 
turkiska regeringen att genomföra detta 
protokoll fullständigt och utan dröjsmål.

32. Europaparlamentet oroas över den 
situation som förhindrar Turkiet att 
fullgöra sitt åtagande och tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater.  Parlamentet påminner om 
att detta fortsätter att allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen och uppmanar den
grekiska, cypriotiska och turkiska 
regeringen att vidta alla nödvändiga steg 
för att avlägsna de hinder som står i 
vägen för framsteg i denna fråga.

Or. en

Ändringsförslag 380
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. 

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att iaktta sina 
skyldigheter i enlighet med 
associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet, och även ge turkiska medborgare 
rättigheter när det gäller rörelsefrihet, 
vilket även EU-domstolen bekräftade 
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genom sitt beslut i Soysal-fallet.

Or. en

Ändringsförslag 381
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. 

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. Parlamentet påminner om 
att en nödvändig del av 
anslutningsprocessen är ett erkännande 
av alla EU:s medlemsstater. Turkiet 
uppmanas därför att utan dröjsmål 
normalisera sina förbindelser med alla 
EU:s medlemsstater och däribland lyfta 
sitt veto mot EU-medlemsstaters 
medlemskap i flera internationella 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 32. Europaparlamentet beklagar 
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vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter 
att allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen och uppmanar den 
turkiska regeringen att genomföra detta 
protokoll fullständigt och utan dröjsmål.

uttryckligen Turkiets vägran att fullgöra 
sitt åtagande och tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran måste allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen och uppmanar den 
turkiska regeringen att genomföra detta 
protokoll fullständigt och utan dröjsmål.

Or. nl

Ändringsförslag 383
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål.

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
blockera förhandlingsprocessen och 
uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål.

Or. de

Ändringsförslag 384
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
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vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. 

vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. Parlamentet påminner om 
att en nödvändig del av 
anslutningsprocessen är ett erkännande 
av alla EU:s medlemsstater. Turkiet 
uppmanas att snarast möjligt normalisera 
sina förbindelser med alla EU:s 
medlemsstater och däribland lyfta sitt veto 
mot EU-medlemsstaters medlemskap i 
flera internationella organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. 

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen 
och uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra detta protokoll fullständigt och 
utan dröjsmål. Parlamentet konstaterar att 
Europeiska rådets slutsats av den 
26 april 2004 om Cypern fortfarande inte 
har genomförts. Parlamentet uppmanar 
därför Europeiska rådet att stödja 
kommissionens förslag i detta avseende.
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Or. en

Ändringsförslag 386
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 32a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet betonar att det 
finns en skillnad i hur kommissionen och 
Turkiet tolkar tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 32a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

32a. Europaparlamentet uppmanar på 
nytt den turkiska regeringen att upphöra 
med sina lockrop till europeiska 
medborgare av turkiskt ursprung eftersom 
dessa budskap skulle ha en negativ 
inverkan på integrationsprocessen i olika 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 33
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Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet upprepar på nytt 
att man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer 
och parlamentet uttrycker sin fulla 
solidaritet med Turkiet. Parlamentet 
uppmanar EU:s medlemsstater att i nära 
samarbete med EU:s samordnare för 
kampen mot terrorism och Europol och 
med vederbörlig hänsyn tagen till 
mänskliga rättigheter, grundläggande 
friheter och internationell rätt, 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen 
mot organiserad brottslighet som ett 
medel att finansiera terrorism. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att underlätta en 
ändamålsenlig informativ dialog och 
utbyte av information med Turkiet om 
Turkiets utlämningsansökningar som 
man inte kan gå vidare med av rättsliga 
eller formella skäl.

33. Europaparlamentet anser att den 
kurdiska frågan endast kan hanteras som 
en politisk fråga som kräver politiska 
lösningar, stora ansträngningar för få till 
stånd försoning och viljan att delta i en 
svår förhandlingsprocess. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och rådet att 
spela en konstruktiv roll när det gäller att 
lösa den kurdiska frågan och att 
uppmuntra den turkiska regeringen att 
fullt ut ta itu med behovet av 
förhandlingar och att erbjuda hjälp med 
medling vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 389
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol och med vederbörlig hänsyn 

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet betonar att 
PKK:s terroristhandlingar och våld är det 
viktigaste hindret för att skapa en politisk 
grund för en fredlig lösning på den 
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tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 
organiserad brottslighet som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl.

kurdiska frågan. Parlamentet uppmanar 
Turkiets regering att se till att regionen är 
säker från illegala väpnade styrkor och 
skapa en fredlig grund för politiker av 
kurdiskt ursprung att ha en fri och 
pluralistisk debatt. Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att i nära samarbete 
med EU:s samordnare för kampen mot 
terrorism och Europol och med vederbörlig 
hänsyn tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 
organiserad brottslighet som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl.

Or. en

Ändringsförslag 390
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol och med vederbörlig hänsyn 
tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol och med vederbörlig hänsyn 
tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 
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organiserad brottslighet som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl.

organiserad brottslighet och dess 
narkotikahandel som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl.

Or. en

Ändringsförslag 391
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer
och parlamentet uttrycker sin fulla 
solidaritet med Turkiet. Parlamentet 
uppmanar EU:s medlemsstater att i nära 
samarbete med EU:s samordnare för 
kampen mot terrorism och Europol och 
med vederbörlig hänsyn tagen till 
mänskliga rättigheter, grundläggande 
friheter och internationell rätt, intensifiera 
samarbetet med Turkiet i kampen mot 
terrorismen och i kampen mot organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl.

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol och 
med vederbörlig hänsyn tagen till 
mänskliga rättigheter, grundläggande 
friheter och internationell rätt, intensifiera 
samarbetet med Turkiet i kampen mot 
terrorismen och i kampen mot organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
inte på något vis underhålla någon direkt 
eller indirekt kontakt med Fethullah 
Gülen-rörelsen.
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Or. nl

Ändringsförslag 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Förslag till resolution
Punkt 33

Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol och med vederbörlig hänsyn 
tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 
organiserad brottslighet som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl.

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol och med vederbörlig hänsyn 
tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 
organiserad brottslighet som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar, förutsatt att dessa 
gäller verkliga och trovärdiga anklagelser 
om terroristbrott snarare än ett försök att 
begränsa och tysta legitim politisk 
verksamhet och representation och 
avvikande politiska åsikter.

Or. en

Ändringsförslag 393
Arnaud Danjean

Förslag till resolution
Punkt 33
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Förslag till resolution Ändringsförslag

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol och med vederbörlig hänsyn 
tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 
organiserad brottslighet som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl.

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man starkt fördömer PKK:s fortsatta 
terroristvåld. PKK finns med på EU:s 
förteckning över terroristorganisationer och 
parlamentet uttrycker sin fulla solidaritet 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol och med vederbörlig hänsyn 
tagen till mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och internationell 
rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och i kampen mot 
organiserad brottslighet som ett medel att 
finansiera terrorism. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med 
Turkiet om Turkiets 
utlämningsansökningar som man inte kan 
gå vidare med av rättsliga eller formella 
skäl, och uppmanar Turkiet att lägga 
fram utförligt motiverade fall. 

Or. en

Ändringsförslag 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet beklagar den 
felaktiga användningen av strafflagen 
och missbruket av antiterroristlagar för 
att trakassera, gripa och kriminalisera 
fredliga kurdiska kommentatorer, 
politiker, aktivister och demonstranter, 
däribland barn. Parlamentet uppmanar 
den turkiska regeringen att respektera 
rätten till att lagligen uttrycka åsikter, 
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bedriva politisk aktivitet och genomföra 
fredliga protester. Parlamentet uppmanar 
även den turkiska regeringen att upphäva 
lagstiftning som artiklarna 220/6 och 
220/7 i den turkiska straffrätten och 
artikel 2/2 i antiterroristlagen.

Or. en

Ändringsförslag 395
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över att rätten till yttrandefrihet hindras 
av en restriktiv tolkning av 
antiterroristlagstiftningen, särskilt av den 
breda definitionen av terrorism i 
antiterroristlagen och uppmanar Turkiet 
att ompröva lagen.

Or. en

Ändringsförslag 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet upprepar sitt 
kraftfulla fördömande av fortsatt våld i 
samband med kurdfrågan. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och EU:s 
medlemsstater att mana den turkiska 
regeringen att ändra antiterroristlagen 
och strafflagen i överensstämmelse med 
gemenskapens regelverk, 
Köpenhamnskriterierna och framför allt 
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respekten för de grundläggande 
friheterna och rättigheterna samt 
internationell rätt. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att ta bort PKK från den 
europeiska förteckningen över 
terroristorganisationer1eftersom detta 
alltför ofta leder till att vissa 
medlemsstater likställer medlemmar av 
folkgruppen kurder med terrorister.

Or. fr

Ändringsförslag 397
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet noterar med djup 
oro att antiterroristlagstiftningen fortsatt 
tillämpas på ett alltför brett sätt och att 
domar ofta grundar sig på hemliga 
vittnesutsagor som inte görs tillgängliga 
för försvarsadvokaterna, särskilt när det 
gäller åtal mot personer som misstänks 
vara medlemmar i Kurdistans 
samhällsunion (KCK). Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
anpassa definitionen av terrorism till 
internationella standarder och normer, 
särskilt legalitetsprincipen och 
rättssäkerhetsprincipen och att snarast 
ompröva åtal som har väckts enligt denna 
lagstiftning och se till att legitim 
yttrandefrihet inte kriminaliseras.

Or. en

                                               
1 Rådets beslut 2002/460/EG, beslut 2002/334/EG, domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 3 april 2008 
PKK/rådet (mål T-229/02).
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Ändringsförslag 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 33a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

33a. Europaparlamentet anser i detta 
sammanhang att tragedin vid Uludere, 
med 35 oskyldiga offer, är ett exempel på 
en ”olycka” och en följd av att endast 
använda säkerhetsstyrkor till att bekämpa 
terrorism. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att be om ursäkt till 
och kompensera familjerna till offren vid 
Uludere och informera allmänheten om 
pågående utredningar.

Or. en

Ändringsförslag 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att 
göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare 
för det civila samhället att få tillträde till 
EU. Parlamentet stöder kommissionens 
och medlemsstaternas insatser för att 
införa viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att 
omedelbart underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 

utgår
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tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn 
till den stora andelen olagliga invandrare 
som kommer in i EU via Turkiet. 
Parlamentet anser att rådet bör ge 
kommissionen i uppdrag att inleda en 
dialog om viseringar och fastställa en 
färdplan när återtagandeavtalet väl träder 
i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att 
göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare 
för det civila samhället att få tillträde till 
EU. Parlamentet stöder kommissionens 
och medlemsstaternas insatser för att 
införa viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 

34. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att omedelbart underteckna och 
genomföra återtagandeavtalet mellan EU 
och Turkiet och att se till att gällande 
bilaterala avtal tillämpas till fullo tills 
avtalet trätt i kraft. Parlamentet 
understryker vikten av ett intensifierat 
samarbete mellan EU och Turkiet inom 
migrationshantering och gränskontroll, 
bland annat med hänsyn till den stora 
andelen olagliga invandrare som kommer 
in i EU via Turkiet.
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anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om 
viseringar och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Or. nl

Ändringsförslag 401
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att 
göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare 
för det civila samhället att få tillträde till 
EU. Parlamentet stöder kommissionens 
och medlemsstaternas insatser för att 
införa viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om 
viseringar och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

34. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att omedelbart underteckna och 
genomföra återtagandeavtalet mellan EU 
och Turkiet och att se till att gällande 
bilaterala avtal tillämpas till fullo tills 
avtalet trätt i kraft. Parlamentet 
understryker vikten av ett intensifierat 
samarbete mellan EU och Turkiet inom 
migrationshantering och gränskontroll, 
bland annat med hänsyn till den stora 
andelen olagliga invandrare som kommer 
in i EU via Turkiet.

Or. nl
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Ändringsförslag 402
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för turkiska affärsmän och 
akademiker att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.    

Or. en

Ändringsförslag 403
Boris Zala

Förslag till resolution
Punkt 34
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Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft; 

34. Europaparlamentet uttrycker oro för att 
Turkiet är det enda kandidatland som 
fortfarande inte liberaliserat sina 
visumbestämmelser. Parlamentet 
understryker vikten av att göra det lättare 
för affärsmän, akademiker, studerande och 
företrädare för det civila samhället att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och skapa nya viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet 
att omedelbart underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
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studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att 
omedelbart underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn 
till den stora andelen olagliga invandrare 
som kommer in i EU via Turkiet. 
Parlamentet anser att rådet bör ge 
kommissionen i uppdrag att inleda en 
dialog om viseringar och fastställa en 
färdplan när återtagandeavtalet väl träder 
i kraft.

studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar rådet att ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om visering 
och att fastställa en färdplan för 
liberalisering av visumbestämmelserna.
Parlamentet noterar att EU och Turkiet 
har slutfört förhandlingarna om ett 
återtagandeavtal mellan EU och Turkiet 
och RIF-rådets slutsatser av den 
25 februari 2011. Parlamentet uppmanar 
både Turkiet och EU att till fullo uppfylla 
sina skyldigheter i denna fråga i enlighet 
med internationella lagar om mänskliga 
rättigheter, särskilt principen om ”non-
refoulement”.

Or. en

Ändringsförslag 405
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
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uppmanar med kraft Turkiet att 
omedelbart underteckna och genomföra
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om 
viseringar och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

betonar dock att den turkiska regeringens 
omedelbara undertecknande och 
genomförande av återtagandeavtalet 
mellan EU och Turkiet är en oundgänglig 
förutsättning för en förenkling av 
viseringskraven. Parlamentet understryker 
vikten av ett intensifierat samarbete mellan 
EU och Turkiet inom migrationshantering 
och gränskontroll, bland annat med hänsyn 
till den stora andelen olagliga invandrare 
som kommer in i EU via Turkiet.

Or. de

Ändringsförslag 406
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet anser att bestämmelserna i 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
inte ska innebära en lägre standard än 
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gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

vad som redan är etablerad genom 
befintliga bilaterala avtal. Parlamentet 
understryker vikten av ett intensifierat 
samarbete mellan EU och Turkiet inom 
migrationshantering och gränskontroll, 
bland annat med hänsyn till den stora 
andelen olagliga invandrare som kommer 
in i EU via Turkiet. Parlamentet anser att 
rådet bör ge kommissionen i uppdrag att 
inleda en dialog om viseringar och 
fastställa en färdplan för liberalisering av 
visumbestämmelserna när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 407
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn 
till den stora andelen olagliga invandrare 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av den 
stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
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som kommer in i EU via Turkiet. 
Parlamentet anser att rådet bör ge 
kommissionen i uppdrag att inleda en 
dialog om viseringar och fastställa en 
färdplan när återtagandeavtalet väl träder i 
kraft. 

och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft. 

Or. bg

Ändringsförslag 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
påminner om att det för perioden 2011 till 
2013 kommer att avsättas 539 miljoner 
euro för Turkiet för program för 
gränsöverskridande samarbeten genom 
instrumentet för stöd inför anslutningen.
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Parlamentet anser att rådet bör ge 
kommissionen i uppdrag att inleda en 
dialog om viseringar och fastställa en 
färdplan när återtagandeavtalet väl träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 409
Francisco José Millán Mon

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft. 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att den turkiska regeringens 
viseringspolitik gällande medborgare från 
tredjeland alltmer borde närma sig den 
politik som EU genomför. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
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återtagandeavtalet väl träder i kraft. 

Or. es

Ändringsförslag 410
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering, kampen 
mot människohandel och gränskontroll, 
bland annat med hänsyn till den stora 
andelen olagliga invandrare som kommer 
in i EU via Turkiet. Parlamentet anser att 
rådet bör ge kommissionen i uppdrag att 
inleda en dialog om viseringar och 
fastställa en färdplan för liberalisering av 
visumbestämmelserna när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft. 

Or. en
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Ändringsförslag 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet och de 
ockuperade delarna av Cypern. 
Parlamentet anser att rådet bör ge 
kommissionen i uppdrag att inleda en 
dialog om viseringar och fastställa en 
färdplan när återtagandeavtalet väl träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Punkt 34
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Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan för liberalisering 
av visumbestämmelserna samtidigt som 
återtagandeavtalet träder i kraft. 

Or. en

Ändringsförslag 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
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Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan för liberalisering 
av visumbestämmelserna samtidigt som 
återtagandeavtalet träder i kraft. 

Or. en

Ändringsförslag 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
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förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan för 
liberaliseringen av visumbestämmelserna
när återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
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Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan för liberalisering 
av visumbestämmelserna när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 416
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
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uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan för liberalisering 
av visumbestämmelserna när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att inleda en dialog om viseringar 
och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft.

34. Europaparlamentet beklagar att Turkiet 
är det enda kandidatland som inte 
liberaliserat sina visumbestämmelser. 
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. 
Parlamentet understryker vikten av ett 
intensifierat samarbete mellan EU och 
Turkiet inom migrationshantering och 
gränskontroll, bland annat med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som 
kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet 
anser att rådet bör ge kommissionen i 
uppdrag att utan dröjsmål inleda en dialog 
om viseringar och utan dröjsmål fastställa 
en färdplan när återtagandeavtalet väl 
träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet konstaterar att 
utbetalningen av medel till Turkiet som 
görs inom ramen för 
föranslutningsinstrument ska vara 
kopplad till konkreta framsteg i Turkiet 
avseende åtgärder mot illegal invandring i 
EU och kontroll av gränserna mot 
Grekland och Bulgarien.

Or. de

Ändringsförslag 419
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg som Turkiet har gjort inom 
området förnybar energi och stöder 
fortsatta ansträngningar för att öka 
användningen av förnybara energikällor 
inom alla sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet uttrycker oro 
över de bilaterala avtal som Turkiet har 
ingått med sina grannländer - bland 
andra Pakistan, Sudan, Iran, Syrien, 
Libyen och tidigare sovjetrepubliker i 
Centralasien - om att avskaffa kraven på 
turistvisum, med tanke på att medborgare 
från de länderna som lagligen kommer till 
Turkiet kan bli potentiella illegala 
invandrare i EU.

Or. en

Ändringsförslag 421
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet beklagar att den 
turkiska nationalförsamlingen dröjer med 
att lagstifta om skydd för flyktingar och 
asylsökande och uttrycker oro över de 
fortsatta rapporterna om personer som 
skickas tillbaka till länder där de riskerar 
att utsättas för tortyr eller få sina 
mänskliga rättigheter kränkta på annat 
sätt efter att godtyckligt ha vägrats få
tillträde till asylförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Förslag till resolution
Punkt 34a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

34a. Europaparlamentet oroas över att 
människor fortsatt godtyckligt vägras 
tillträde till asylförfarandet och att 
flyktingar, asylsökande och andra som 
kan vara i behov av skydd avvisas. 
Parlamentet uppmanar regeringen att se 
till de häktningsbestämmelser som 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna har konstaterat vara 
olagliga i fallet Abdolkhani och Karimina 
mot Turkiet överensstämmer med 
internationella standarder. Parlamentet 
uppmanar den turkiska 
nationalförsamlingen att anta en 
övergripande lag som överensstämmer 
med internationella standarder om 
mottagande och skydd när det gäller 
flyktingar, asylsökande och andra 
människor som kan vara i behov av 
skydd, för att utan diskriminering skydda 
dessa människors rättigheter inom 
Turkiets jurisdiktion.

Or. en

Ändringsförslag 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 34b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

34b. Europaparlamentet oroas djupt av de 
upprepade kränkningarna av flyktingars, 
asylsökandes och migranters mänskliga 
rättigheter på båda sidor om den grekisk-
turkiska gränsen, på land och till havs, 
där även Frontexstyrkor genomför 
insatser. Parlamentet anser att de 
grekiska myndigheternas initiativ att 
uppföra en 12,5 km lång mur på gränsen 
till Turkiet är en olämplig åtgärd för att ta 
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hantera migrationsströmmar.

Or. en

Ändringsförslag 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och 
kaspiska olje- och gasresurser samt 
landets strategiska närhet till Irak och 
dess växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda 
diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU-Turkiet-
dialog om energi.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 35. Europaparlamentet påminner om 
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Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi i syfte att främja en 
strategisk EU-Turkiet-dialog om energi.

Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
geografiska närhet till oljerika länder i 
Mellanöstern. Parlamentet betonar den 
strategiska betydelse som anläggningen av 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar har, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU och med 
vederbörlig hänsyn till paragraf 30 i den 
aktuella rapporten, anser parlamentet att 
man bör inleda diskussioner om värdet av 
att inleda förhandlingar om kapitel 30 om 
energi i syfte att främja en strategisk 
EU-Turkiet-dialog om energi.

Or. en

Ändringsförslag 426
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som den 
planerade rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. 
Parlamentet uppmanar Turkiet och 
Azerbajdzjan att upphöra med att isolera 
Armenien genom att systematiskt utesluta 
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parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi i syfte att främja en 
strategisk EU-Turkiet-dialog om energi.

landet från projekt som syftar till att 
säkerställa EU:s energisäkerhet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi i syfte att främja en 
strategisk EU-Turkiet-dialog om energi.

Or. en

Ändringsförslag 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi i syfte att främja en 
strategisk EU-Turkiet-dialog om energi.

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. 
Parlamentet pekar på Turkiets potential 
när det gäller förnybara energikällor, 
betydande sol-, vind- och 
jordvärmeresurser och potentialen för EU 
att importera förnybar elektricitet från 
Turkiet via högspänningsledningar med 
likström, och därigenom bidra inte bara 
till vår energisäkerhet utan också till våra 
mål om förnybar energi.  Mot bakgrund av 
Turkiets strategiska roll och potential, och 
vad gäller EU-investeringar och ytterligare 
samarbete med EU, anser parlamentet att 
man bör inleda diskussioner om värdet av 
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att inleda förhandlingar om kapitel 15 om 
energi i syfte att främja en strategisk 
EU-Turkiet-dialog om energi.

Or. en

Ändringsförslag 428
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda 
diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU-Turkiet-
dialog om energi.

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet.

Or. de

Ändringsförslag 429
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 35



PE478.719v01-00 262/283 AM\888692SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och 
kaspiska olje- och gasresurser samt landets
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda 
diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU-Turkiet-
dialog om energi.

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som ett betydande 
transitland för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets närhet 
till Irak och dess växande råoljemarknad. 
Parlamentet betonar den strategiska roll 
som rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för Europas energitrygghet. 
Mot bakgrund av Turkiets strategiska roll 
och potential, och vad gäller europeiska 
investeringar och samarbete bör man 
snarast möjligt inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi.

Or. en

Ändringsförslag 430
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
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bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi i syfte att främja en 
strategisk EU-Turkiet-dialog om energi.

bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi under förutsättning 
att Turkiet förbinder sig att fullt ut 
respektera Cyperns suveräna rättigheter 
och omedelbart upphör med hoten riktade 
mot landet, samt respekterar de 
skyldigheter som anges i 
förhandlingsramen för goda 
grannförbindelser och en fredlig lösning 
av tvister.

Or. en

Ändringsförslag 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi i syfte att främja en 
strategisk EU-Turkiet-dialog om energi.

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi under förutsättning 
att Turkiet förbinder sig att fullt ut 
respektera alla medlemsstaters, inklusive 
Cyperns, suveräna rätt till en exklusiv 
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ekonomisk zon, samt respekterar de 
skyldigheter som anges i 
förhandlingsramen för goda 
grannförbindelser och en fredlig lösning 
av tvister.

Or. en

Ändringsförslag 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om värdet av att inleda förhandlingar om 
kapitel 15 om energi i syfte att främja en 
strategisk EU-Turkiet-dialog om energi.

35. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets viktiga roll som EU:s 
energikorridor för kaukasiska och kaspiska 
olje- och gasresurser samt landets 
strategiska närhet till Irak och dess 
växande råoljemarknad. Parlamentet 
betonar den strategiska roll som 
rörledningen Nabucco och andra 
rörledningar, såsom den framtida 
gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll och 
potential, och vad gäller EU-investeringar 
och ytterligare samarbete med EU, anser 
parlamentet att man bör inleda diskussioner 
om att inleda förhandlingar om kapitel 15 
om energi i syfte att främja en strategisk 
EU-Turkiet-dialog om energi.

Or. en

Ändringsförslag 433
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 36
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Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en sekulär demokrati 
med övervägande muslimsk befolkning 
och som en viktig regional aktör i 
Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

Or. lt

Ändringsförslag 434
Norica Nicolai

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet 
understryker Turkiets roll som en viktig 
regional aktör, särskilt inom säkerhets-
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Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

och försvarspolitiken, i Mellanöstern, 
Västra Balkan, Afghanistan/Pakistan, 
Sydkaukasien och Afrikas horn. Dessutom 
kan Turkiet tjäna som exempel för 
demokratiseringen av arabländerna. 
Parlamentet stöder Turkiets bestämda 
hållning och åtagande vad gäller de 
demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

Or. en

Ändringsförslag 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder 
Turkiets bestämda hållning och åtagande 
vad gäller de demokratiska krafterna i 
Syrien och påminner om landets viktiga 
roll för att skydda syriska flyktingar. 
Parlamentet uppmanar EU och Turkiet 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn.
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att intensifiera den pågående politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål 
av ömsesidigt intresse. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik inom ramen för en dialog 
och ett samarbete med EU och att stegvis 
harmonisera sin utrikespolitik med EU:s 
utrikespolitik för att skapa värdefulla 
synergier och stärka möjligheterna till 
positiva effekter.

Or. en

Ändringsförslag 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter. 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien, 
Centralasien och Afrikas horn, och om 
Turkiets roll när det gäller 
demokratiseringen av arabländerna på 
viktiga politiska områden som omfattar 
politiska och ekonomiska reformer och 
institutionell uppbyggnad. Parlamentet 
stöder Turkiets bestämda hållning och 
åtagande vad gäller de demokratiska 
krafterna i Syrien och påminner om landets 
viktiga roll för att skydda syriska 
flyktingar. Parlamentet uppmanar EU och 
Turkiet att intensifiera den pågående 
politiska dialogen om utrikespolitiska val 
och mål av ömsesidigt intresse. 
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik inom ramen för 
en dialog och ett samarbete med EU och att 
stegvis harmonisera sin utrikespolitik med 
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EU:s utrikespolitik för att skapa värdefulla 
synergier och stärka möjligheterna till 
positiva effekter.

Or. en

Ändringsförslag 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn, och om Turkiets roll som en 
framstående stat i regionen med en
effektiv ekonomi och utvecklade 
demokratiska institutioner. Parlamentet 
stöder Turkiets bestämda hållning och 
åtagande vad gäller de demokratiska 
krafterna i Syrien och påminner om landets 
viktiga roll för att skydda syriska 
flyktingar. Parlamentet uppmanar EU och 
Turkiet att intensifiera den pågående 
politiska dialogen om utrikespolitiska val 
och mål av ömsesidigt intresse. 
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik inom ramen för 
en dialog och ett samarbete med EU och att 
stegvis harmonisera sin utrikespolitik med 
EU:s utrikespolitik för att skapa värdefulla 
synergier och stärka möjligheterna till 
positiva effekter.

Or. en



AM\888692SV.doc 269/283 PE478.719v01-00

SV

Ändringsförslag 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad 
gäller de demokratiska krafterna i Syrien 
och påminner om landets viktiga roll för 
att skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet uppmanar EU 
och Turkiet att intensifiera den pågående 
politiska dialogen om utrikespolitiska val 
och mål av ömsesidigt intresse. 
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik inom ramen för 
en dialog och ett samarbete med EU och att 
stegvis harmonisera sin utrikespolitik med 
EU:s utrikespolitik för att skapa värdefulla 
synergier och stärka möjligheterna till 
positiva effekter.

Or. nl

Ändringsförslag 439
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
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grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet uttrycker sitt 
stöd för Turkiets ansträngningar att 
främja en hög nivå på dialogen och 
samarbetet mellan Afghanistan och 
Pakistan och välkomnar 
Istanbulprocessen som har inletts för att 
stärka det regionala samarbetet mellan 
Afghanistan och dess grannländer. 
Parlamentet stöder Turkiets bestämda 
hållning och åtagande vad gäller de 
demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska medborgare. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.    

Or. en

Ändringsförslag 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
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Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar, men anser dock 
att Turkiets rådande utrikespolitik avviker 
från EU:s politik i fråga om Syrien. 
Parlamentet uppmanar EU och Turkiet att 
intensifiera den pågående politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål 
av ömsesidigt intresse. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik inom ramen för en dialog och 
ett samarbete med EU och att stegvis 
harmonisera sin utrikespolitik med EU:s 
utrikespolitik för att skapa värdefulla 
synergier och stärka möjligheterna till 
positiva effekter.

Or. it

Ändringsförslag 441
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
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uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter. 

Or. en

Ändringsförslag 442
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse.
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Or. en

Ändringsförslag 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.  

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog med EU och påskynda 
harmoniseringen av sin utrikespolitik med 
EU:s utrikespolitik för att skapa värdefulla 
synergier och stärka möjligheterna till 
positiva effekter. 

Or. en

Ändringsförslag 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 36
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Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter. 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som en inspirationskälla för 
demokratiseringen av arabländerna. 
Parlamentet stöder Turkiets bestämda 
hållning och åtagande vad gäller de 
demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

Or. en

Ändringsförslag 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s gemensamma
utrikes-, säkerhets- och grannskapspolitik. 
Parlamentet påminner om Turkiets roll som 
en viktig regional aktör i Mellanöstern, 
Västra Balkan, Afghanistan/Pakistan, 
Sydkaukasien och Afrikas horn. Dessutom 
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som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

kan Turkiet potentiellt tjäna som ett 
exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska värden, val och mål av 
ömsesidigt intresse. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikes- och säkerhetspolitik som en 
oberoende stat tillsammans med 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som en partner för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
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för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter. 

för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

Or. en

Ändringsförslag 447
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.

36. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska roll, både politiskt och 
geografiskt, för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet påminner 
om Turkiets roll som en viktig regional 
aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, 
Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna 
som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets 
bestämda hållning och åtagande vad gäller 
de demokratiska krafterna i Syrien och 
påminner om landets viktiga roll för att 
skydda syriska flyktingar. Parlamentet 
uppmanar EU och Turkiet att intensifiera 
den pågående politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt 
intresse. Parlamentet uppmuntrar Turkiet 
att utveckla sin utrikespolitik inom ramen 
för en dialog och ett samarbete med EU 
och att stegvis harmonisera sin 
utrikespolitik med EU:s utrikespolitik för 
att skapa värdefulla synergier och stärka 
möjligheterna till positiva effekter.
Parlamentet fastställer härvid att Turkiet 
för närvarande fortfarande underminerar 
EU:s sanktioner mot Iran.

Or. nl
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Ändringsförslag 448
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet som ett viktigt mottagarland 
av iransk olja att ansluta sig till EU:s 
embargo på iransk olja när det gäller 
Irans kärntekniska program, och 
uppmanar de demokratiska länderna och 
deras allierade att ge sitt bistånd för att 
säkerställa att Turkiet har tillgång till 
alternativa källor för olja.

Or. en

Ändringsförslag 449
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

36a. Europaparlamentet påminner om 
vikten av en nära samordning och ett 
nära samarbete mellan Turkiet och EU 
om spridning av kärnmaterial i Iran och 
anser att Turkiet kan spela en viktig och 
konstruktiv roll när det gäller att 
underlätta och främja en dialog med Iran 
om en omedelbar lösning och att se till att 
det finns ett oreserverat stöd för 
sanktionerna mot Iran.

Or. en
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Ändringsförslag 450
Eduard Kukan

Förslag till resolution
Punkt 37

Förslag till resolution Ändringsförslag

37. Parlamentet påminner om Turkiets 
ambitioner att inspirera och bistå 
övergången till demokrati och de 
socioekonomiska reformerna i det södra 
grannskapet. En medverkan av turkiska 
institutioner och icke-statliga 
organisationer i instrument som hör till den 
europeiska grannskapspolitiken skulle 
skapa unika synergieffekter, särskilt på 
områden som institutionsuppbyggnad och 
utveckling av det civila samhället. 
Parlamentet anser att det praktiska 
samarbetet bör kompletteras med en 
strukturerad dialog mellan EU och Turkiet, 
så att båda parter kan samordna sin 
respektive grannskapspolitik.

37. Parlamentet påminner om Turkiets 
ambitioner att inspirera och bistå 
övergången till demokrati och de 
socioekonomiska reformerna i det södra 
grannskapet. En medverkan av turkiska 
institutioner och icke-statliga 
organisationer i instrument som hör till den 
europeiska grannskapspolitiken skulle 
skapa unika synergieffekter, särskilt på 
områden som institutionsuppbyggnad och 
utveckling av det socioekonomiska och 
civila samhället. Parlamentet anser att det 
praktiska samarbetet bör kompletteras med 
en strukturerad dialog mellan EU och 
Turkiet, så att båda parter kan samordna 
sin respektive grannskapspolitik. 

Or. en

Ändringsförslag 451
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att etablera kontakter mellan människor 
och uppmanar därför kommissionen att 
utforma program som syftar till att 
underlätta interaktionen inom olika 
områden mellan turkiska medborgare och 
EU.

Or. en
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Ändringsförslag 452
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet fastställer att 
Turkiet sedan 2007 har erhållit nästan 
4 miljarder euro i ekonomiskt stöd från 
EU. Parlamentet noterar att 
kommissionen, för perioden 2011–2013, 
ställt 2,5 miljarder euro till Turkiets 
förfogande. Parlamentet begär därmed att 
tillhandahållandet av utvecklingsmedel 
till Turkiet omedelbart stoppas.

Or. nl

Ändringsförslag 453
Rolandas Paksas

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet betonar att 
Turkiet är en strategisk partner för EU i 
Svartahavsområdet och uppmanar 
Turkiet att stödja och aktivt delta i 
genomförandet av EU:s politik och 
åtgärder i Svartahavsområdet. 

Or. lt

Ändringsförslag 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Förslag till resolution
Punkt 38
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Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet 
till FN:s konvention mot tortyr.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 455
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet 
till FN:s konvention mot tortyr.

38. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet 
till FN:s konvention mot tortyr och 
uppmanar Turkiet att utan dröjsmål anta 
en nationell genomförandemekanism.

Or. en

Ändringsförslag 456
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet 
till FN:s konvention mot tortyr.

38. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet 
till FN:s konvention mot tortyr. 
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att förbereda den lag som 
krävs för att genomföra protokollet till 
konventionen mot tortyr i den nationella 
lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att öppna alla fängelser 
för observatörer från nationella och 
internationella organ.
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Or. en

Ändringsförslag 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet 
till FN:s konvention mot tortyr.

38. Europaparlamentet välkomnar att 
Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet 
till FN:s konvention mot tortyr och 
uppmanar Turkiet att skyndsamt 
genomföra dess krav i den nationella 
lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att ge internationella observatörer 
tillträde till sina fängelser.

Or. en

Ändringsförslag 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet upprepar sin 
uppmaning till den turkiska regeringen att 
underteckna Internationella 
brottmålsdomstolens stadga och att lägga 
fram den för ratificering för att på så sätt
ytterligare öka Turkiets bidrag till och
delaktighet i den globala multilaterala 
ordningen.

39. Europaparlamentet förväntar sig att
den turkiska regeringen utan vidare 
dröjsmål undertecknar och ratificerar
Internationella brottmålsdomstolens stadga 
för att på så sätt öka Turkiets delaktighet i 
den globala multilaterala ordningen och 
bidra till att stärka den genom att stå som 
regional förebild.

Or. de
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Ändringsförslag 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Parlamentet understryker vikten av 
en övergripande övervakning av 
genomförandet av instrumentet för stöd 
inför anslutningen, med syftet att 
prioritera projekt och mål i Turkiet i linje 
med anslutningskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 460
Barry Madlener

Förslag till resolution
Punkt 39a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

39a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, rådet och Turkiet att 
omedelbart stoppa 
anslutningsförhandlingarna.

Or. nl

Ändringsförslag 461
Dimitar Stoyanov

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till rådet, kommissionen, vice ordföranden 
för kommissionen/unionens höga 

40. Europaparlamentet uppdrar åt 
talmannen att översända denna resolution 
till rådet, kommissionen, vice ordföranden 
för kommissionen/unionens höga 
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representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, Europarådets 
generalsekreterare, Europadomstolens 
ordförande, medlemsstaternas regeringar 
och parlament samt Turkiets regering och 
parlament.

representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, Europarådets 
generalsekreterare, Europadomstolens 
ordförande, FN:s generalsekreterare, 
medlemsstaternas regeringar och parlament 
samt Turkiets regering och parlament. 

Or. bg


