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Ændringsforslag 1
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Henvisning 1 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til EU-traktatens artikel 10, 
stk. 2, og artikel 14, stk. 2,

Or. en

Ændringsforslag 2
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sine tidligere 
beslutninger, navnlig af 9. marts 2011 om 
statusrapport 2010 for Tyrkiet1, af 29. 
marts 2012 om statusrapport 2011 for 
Tyrkiet2 og af 22. maj 2012 om et 2020-
perspektiv for kvinder i Tyrkiet3,

– der henviser til sine tidligere 
beslutninger, navnlig af 18. juni 1987, af 9. 
marts 2011 om statusrapport 2010 for 
Tyrkiet1, af 29. marts 2012 om 
statusrapport 2011 for Tyrkiet2 og af 22. 
maj 2012 om et 2020-perspektiv for 
kvinder i Tyrkiet3,

Or. it

Ændringsforslag 3
Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Henvisning 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sine tidligere 
beslutninger, navnlig af 9. marts 2011 om 
statusrapport 2010 for Tyrkiet1, af 29. 

– der henviser til sine tidligere 
beslutninger, navnlig af 9. marts 2011 om 
statusrapport 2010 for Tyrkiet1, af 29. 
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marts 2012 om statusrapport 2011 for 
Tyrkiet2 og af 22. maj 2012 om et 2020-
perspektiv for kvinder i Tyrkiet3,

marts 2012 om statusrapport 2011 for 
Tyrkiet2 og af 22. maj 2012 om et 2020-
perspektiv for kvinder i Tyrkiet3, samt til 
sin beslutning af 22. november 2012 om 
udvidelse: politikker, kriterier og EU's 
strategiske interesser4,
__________________
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0453.

Or. en

Ændringsforslag 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Henvisning 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til forhandlingsrammen for 
Tyrkiet af 3. oktober 2005

– der henviser til forhandlingsrammen for 
Tyrkiet af 3. oktober 2005 og Det 
Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstaters erklæring af 
21. september 2005,

Or. en

Ændringsforslag 5
Sophocles Sophocleous

Forslag til beslutning
Henvisning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Det Europæiske 
Fællesskab og dets medlemsstaters 
moderklæring af 21. september 2005,

Or. en
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Ændringsforslag 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Henvisning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sine beslutninger af 18. 
juni 1987 om forholdet mellem Armenien 
og Tyrkiet og af 28. september 2005 om 
optagelse af forhandlinger med Tyrkiet,

Or. en

Ændringsforslag 7
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Henvisning 6 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 8
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

– der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammen, og at indledningen 
af disse forhandlinger har været en proces
uden ende,
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retfærdig og streng konditionalitet og 
reformvilje,

Or. nl

Ændringsforslag 9
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 10
Salvador Sedó i Alabart

Forslag til beslutning
Henvisning 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Henvisning 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

– der henviser til, at der indledtes 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 
3. oktober 2005 efter Rådets godkendelse 
af forhandlingsrammen, og at indledningen 
af disse forhandlinger har været 
udgangspunktet for en langvarig og 
tidsubegrænset proces baseret på retfærdig 
og streng konditionalitet og reformvilje
med en fælles målsætning om fuldt EU-
medlemskab, så snart 
optagelseskriterierne er opfyldt,

Or. en

Ændringsforslag 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Forslag til beslutning
Henvisning 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

– der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
bør opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til fortsat at gennemføre 
modernisering og konsolidere og 
videreudvikle sine demokratiske 
institutioner, retsstaten samt overholdelsen 
af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder,

Or. en
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Ændringsforslag 13
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Henvisning 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

– der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, og at det så også må 
afstå fra enhver form for trusler mod EU-
medlemsstater og således opretholde gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, disse bestræbelser bør 
opfattes som en mulighed for Tyrkiet selv 
til fortsat at gennemføre modernisering og 
konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner, retsstaten samt 
overholdelsen af menneskerettighederne og 
de grundlæggende frihedsrettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 14
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

– der henviser til, at Tyrkiet har givet 
tilsagn om reformer, gode 
naboskabsforbindelser og en gradvis 
tilpasning til EU, og at disse bestræbelser 
bør opfattes som en mulighed for Tyrkiet 
selv til fortsat at gennemføre 
modernisering og konsolidere og 
videreudvikle sine demokratiske 
institutioner, retsstaten samt overholdelsen 
af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder; der 
henviser til, at Tyrkiet i den henseende 
har fejlet fuldstændigt og dermed viser, at 
landet aldrig vil og kan tiltræde EU,
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Or. nl

Ændringsforslag 15
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Henvisning 9 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til de tiltagende krænkelser
af ytringsfriheden; der henviser til den 
fortsat utilfredsstillende situation for 
religiøse og kulturelle mindretal, 

Or. en

Ændringsforslag 16
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at EU fortsat bør være 
referencepunktet for reformer i Tyrkiet,

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 17
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at EU fortsat bør være
referencepunktet for reformer i Tyrkiet,

– der henviser til, at EU fortsat kan være et 
af de vigtigste referencepunkter for 
reformer i Tyrkiet,
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Or. it

Ændringsforslag 18
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

– der henviser til, at fuldstændig 
overholdelse af alle Københavnskriterierne 
og EU's integrationskapacitet i henhold til 
konklusionerne fra Det Europæiske Råd i 
december 2006 stadig er grundlaget for 
tiltrædelse af EU; der henviser til, at 
Tyrkiet aldrig vil (kunne og ønske at) 
opfylde kriterierne fuldt ud og derfor 
aldrig skal tiltræde EU,

Or. nl

Ændringsforslag 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Henvisning 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 20
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Henvisning 11 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet har det 
højeste antal fængslede journalister i 
verden, og at denne begrænsning af 
ytrings- og pressefriheden er i strid med et 
af de grundlæggende principper i 
Københavnskriterierne,

Or. de

Ændringsforslag 21
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Henvisning 11 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at de tyrkiske 
retshåndhævelsesmyndigheder i øjeblikket 
betegner ca. 3 000 studerende som 
"terrorister",

Or. de

Ændringsforslag 22
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at den positive dagsorden 
blev iværksat i maj 2012 med henblik på at
støtte og komplementere forhandlingerne
gennem øget samarbejde på en række 

– der henviser til, at den positive dagsorden 
blev iværksat i maj 2012 med henblik på at
komplementere og styrke 
tiltrædelsesforhandlingerne gennem øget 
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områder af fælles interesse, samarbejde på en række områder af fælles 
interesse,

Or. en

Ændringsforslag 23
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Henvisning 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at den positive dagsorden 
blev iværksat i maj 2012 med henblik på at 
støtte og komplementere forhandlingerne 
gennem øget samarbejde på en række 
områder af fælles interesse,

– der henviser til, at den positive dagsorden 
blev iværksat i maj 2012 med henblik på at 
støtte og komplementere forhandlingerne 
gennem øget samarbejde på en række 
områder af fælles interesse; der henviser 
til, at dette initiativ ikke erstatter 
tiltrædelsesforhandlingerne, men 
komplementerer dem,

Or. en

Ændringsforslag 24
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at den positive dagsorden 
blev iværksat i maj 2012 med henblik på at 
støtte og komplementere forhandlingerne 
gennem øget samarbejde på en række 
områder af fælles interesse,

– der henviser til, at den naive dagsorden 
blev iværksat i maj 2012 med henblik på at 
støtte og komplementere forhandlingerne 
gennem øget samarbejde på en række 
områder af fælles interesse,

Or. nl

Ændringsforslag 25
Renate Sommer
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Forslag til beslutning
Henvisning 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 
med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal 
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige 
love, institutioner og solide resultatlister 
over gennemførelsen,

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 
med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken,

Or. de

Ændringsforslag 26
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Henvisning 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 
med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal 
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang
vedrørende forhandlingsrammen for nye 
kandidatlande med at sætte 
retsstatsprincippet i centrum for 
udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal 
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
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gennemførelsen, mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 
gennemførelsen,

Or. en

Ændringsforslag 27
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Henvisning 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 
med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal 
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 
gennemførelsen,

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang, 
selv om den ikke kan anvendes på Tyrkiet,
med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal 
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 
gennemførelsen,

Or. en

Ændringsforslag 28
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 
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med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 
gennemførelsen,

med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal
åbnes på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 
gennemførelsen,

Or. en

Ændringsforslag 29
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 
med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal 
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 
gennemførelsen,

– der henviser til, at Rådet i sine 
konklusioner af 11. december 2012 
godkendte Kommissionens nye tilgang 
med at sætte retsstatsprincippet i centrum 
for udvidelsespolitikken og bekræftede, at 
kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og kapitel 24 
om retfærdighed, frihed og sikkerhed er 
centrale i forhandlingsprocessen og skal 
tackles på et tidligt tidspunkt i 
forhandlingerne med henblik på at 
muliggøre klare benchmarks og længst 
mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over 
gennemførelsen; der henviser til, at 
resultaterne indtil videre på ingen måde 
har været tilfredsstillende,

Or. nl
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Ændringsforslag 30
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Henvisning 13 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at der er gennemført en 
række reformer af retsvæsenet, 
lovgivningen, institutionerne og de 
praktiske foranstaltninger i Tyrkiet; der 
henviser til, at en række langvarige 
problemer, især vedrørende retsplejen i 
Tyrkiet, imidlertid fortsat har alvorlig 
negativ indvirkning på muligheden for at 
nyde godt af menneskerettighederne og 
ytringsfriheden i Tyrkiet og på 
befolkningens opfattelse af retssystemets 
uafhængighed og upartiskhed; der 
henviser til, at der som følge af disse 
problemer er indledt et stort antal sager 
mod journalister, aktivister og 
intellektuelle,

Or. en

Ændringsforslag 31
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle, og at 
tiltrædelsesprocessen fortsat er den mest 
hensigtsmæssige ramme for at fremme 
EU-relaterede reformer i Tyrkiet; der 
henviser til, at Kommissionen udtrykte 
bekymring over Tyrkiets manglende 

– der henviser til, at Kommissionen med 
rette udtrykte bekymring over Tyrkiets 
manglende fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af de politiske kriterier,
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fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de 
politiske kriterier;

Or. nl

Ændringsforslag 32
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle, og at tiltrædelsesprocessen 
fortsat er den mest hensigtsmæssige ramme 
for at fremme EU-relaterede reformer i 
Tyrkiet; der henviser til, at Kommissionen 
udtrykte bekymring over Tyrkiets 
manglende fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af de politiske kriterier;

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union med hensyn til dets 
økonomi, strategiske beliggenhed og 
vigtige regionale rolle, og at 
tiltrædelsesprocessen fortsat er den mest 
hensigtsmæssige ramme for at fremme EU-
relaterede reformer i Tyrkiet,

Or. en

Ændringsforslag 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Henvisning 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle, og at tiltrædelsesprocessen 
fortsat er den mest hensigtsmæssige 
ramme for at fremme EU-relaterede 

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle; der henviser til, at 
Kommissionen udtrykte bekymring over 
Tyrkiets manglende fremskridt med hensyn 
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reformer i Tyrkiet; der henviser til, at 
Kommissionen udtrykte bekymring over 
Tyrkiets manglende fremskridt med hensyn 
til opfyldelsen af de politiske kriterier;

til opfyldelsen af de politiske kriterier,

Or. nl

Ændringsforslag 34
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle, og at tiltrædelsesprocessen 
fortsat er den mest hensigtsmæssige
ramme for at fremme EU-relaterede
reformer i Tyrkiet; der henviser til, at 
Kommissionen udtrykte bekymring over 
Tyrkiets manglende fremskridt med hensyn 
til opfyldelsen af de politiske kriterier;

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle, og at tiltrædelsesprocessen 
fortsat er en af de mest hensigtsmæssige
rammer for at fremme reformer i Tyrkiet; 
der henviser til, at Kommissionen udtrykte 
bekymring over Tyrkiets manglende 
fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de 
politiske kriterier,

Or. it

Ændringsforslag 35
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Henvisning 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Kommissionen i sin
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle, og at tiltrædelsesprocessen

– der henviser til, at Kommissionen i sin 
udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, 
at Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den 
Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige 
regionale rolle, og at



AM\926673DA.doc 19/120 PE504.377v01-00

DA

fortsat er den mest hensigtsmæssige
ramme for at fremme EU-relaterede 
reformer i Tyrkiet; der henviser til, at 
Kommissionen udtrykte bekymring over 
Tyrkiets manglende fremskridt med hensyn 
til opfyldelsen af de politiske kriterier;

forhandlingsprocessen med tiltrædelse 
som det endelige mål fortsat er den eneste
ramme for at fremme EU-relaterede 
reformer i Tyrkiet; der henviser til, at 
Kommissionen udtrykte bekymring over 
Tyrkiets manglende fremskridt med hensyn 
til opfyldelsen af de politiske kriterier,

Or. en

Ændringsforslag 36
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 14 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Kommissionen 
udtrykte bekymring over Tyrkiets 
langsomme fremskridt med hensyn til 
opfyldelsen af de politiske kriterier,

Or. en

Ændringsforslag 37
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 14 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Tyrkiets fremskridt med 
hensyn til forfatningsreformen,

Or. en

Ændringsforslag 38
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
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Henvisning 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol,

– der henviser til, at Tyrkiet stadig ikke
fuldt ud har gennemført tillægsprotokollen
til associeringsaftalen mellem EF og 
Tyrkiet, og at EU fortsat ikke har taget 
alle de nødvendige skridt for at ophæve 
isolationen af de tyrkiske cyprioter som 
fastsat i Rådets konklusioner af 26. april 
2004, selvom de tyrkiske cyprioter flere 
gange har givet udtryk for deres klare 
ønske om at være en del af EU,

Or. en

Ændringsforslag 39
Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Henvisning 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol,

- der henviser til, at Tyrkiet fortsat ikke
fuldt ud har gennemført tillægsprotokollen
til associeringsaftalen mellem EF og 
Tyrkiet, og at EU fortsat ikke har taget 
alle de nødvendige skridt for at ophæve 
isolationen af de tyrkiske cyprioter som 
fastsat i Rådets konklusioner af 26. april 
2004,

Or. en

Ændringsforslag 40
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 15
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol,

– der henviser til, at både Tyrkiet og EU
stadig kun delvist har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol,

Or. en

Ændringsforslag 41
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol,

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol, hvorved 
Tyrkiet viser, at landet aldrig vil og kan 
tiltræde EU,

Or. nl

Ændringsforslag 42
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol,

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol, og at 
intet tyder på, at det agter at gøre det i 
fremtiden; der henviser til, at den 
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manglede gennemførelse af 
tillægsprotokollen ubønhørligt bremser 
ethvert muligt fremskridt i Tyrkiets 
tiltrædelsesproces,

Or. it

Ændringsforslag 43
Anna Maria Corazza Bildt

Forslag til beslutning
Henvisning 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol,

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år 
i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
og den tilhørende tillægsprotokol, og at 
Rådets konklusioner af 26. april 2004 
vedrørende Cypern fortsat ikke er 
gennemført,

Or. en

Ændringsforslag 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Henvisning 15 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet for sin egen 
skyld og med henblik på at øge stabiliteten
og fremme gode naboskabsforbindelser 
samt et positivt politisk og økonomisk 
partnerskab er nødt til at styrke sin 
indsats for at finde en løsning på endnu 
ikke afklarede bilaterale spørgsmål med 
landets umiddelbare naboer i 
overensstemmelse med folkeretten og 
FN's resolutioner,
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Or. en

Ændringsforslag 45
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Henvisning 15 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 46
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Den Europæiske 
Union og Tyrkiet er gensidigt økonomisk 
afhængige af hinanden, idet handelen 
imellem dem udgjorde i alt 120 mia. EUR i 
2011,

– der henviser til, at handelen imellem EU
og Tyrkiet udgjorde i alt 120 mia. EUR i 
2011,

Or. nl

Ændringsforslag 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Henvisning 16
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Den Europæiske 
Union og Tyrkiet er gensidigt økonomisk 
afhængige af hinanden, idet handelen 
imellem dem udgjorde i alt 120 mia. EUR i 
2011,

– der henviser til, at Den Europæiske 
Union og Tyrkiet er gensidigt økonomisk 
afhængige af hinanden, idet handelen 
imellem dem udgjorde i alt 120 mia. EUR i 
2011; der henviser til, at de aktuelle 
problemer hindrer, at toldunionen kan 
fungere effektivt,

Or. en

Ændringsforslag 48
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Henvisning 16 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Rådets konklusioner af 
26. april 2004,

Or. en

Ændringsforslag 49
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Henvisning 18 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Kommissionen 
vurderer, at mens der er gjort gode 
fremskridt inden for selskabslovgivning 
efter oprettelsen af den tyrkiske 
myndighed for regnskabs- og 
revisionsstandarder, er nye love om 
selskabsledelse og forholdet mellem 
aktionærer og deres selskaber ikke i 
overensstemmelse med gældende ret og 
øger statens engagement i 
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selskabsledelsen ved at give større 
beføjelser til kapitalmarkedsstyrelsen 
(Capital Markets Board, CMB) til at 
kontrollere selskaber,

Or. en

Ændringsforslag 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Forslag til beslutning
Henvisning 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet har potentiale 
til at spille en afgørende rolle for 
diversificeringen af energiressourcer og 
ruter for transport af olie og gas fra 
nabolandene til EU,

– der henviser til, at Tyrkiet har potentiale 
til at spille en afgørende rolle for 
diversificeringen af energiressourcer og 
ruter for transport af olie, gas og
elektricitet fra nabolandene til EU; der 
henviser til, at både Tyrkiet og EU har 
mulighed for at nyde godt af Tyrkiets 
mange vedvarende energikilder for at 
skabe en bæredygtig 
lavemissionsøkonomi,

Or. en

Ændringsforslag 51
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet har potentiale 
til at spille en afgørende rolle for 
diversificeringen af energiressourcer og 
ruter for transport af olie og gas fra 
nabolandene til EU,

– der henviser til, at Tyrkiet har en 
afgørende rolle for diversificeringen af 
energiressourcer og ruter for transport af 
olie og gas fra nabolandene til EU,

Or. en
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Ændringsforslag 52
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 19 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Tyrkiets centrale 
geostrategiske betydning med hensyn til at 
bygge bro mellem EU, Nordafrika, 
Sydkaukasus og Mellemøsten; der 
henviser til Tyrkiets militære indflydelse i 
MENA-regionen,

Or. en

Ændringsforslag 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Henvisning 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at EU's dialog og 
samarbejde med Tyrkiet om stabilitet, 
demokrati og sikkerhed, med særlig 
henvisning til Mellemøsten i bred forstand, 
er strategisk; der henviser til, at Tyrkiet 
kraftigt og gentagne gange har fordømt det 
syriske regimes vold mod civile og yder 
livsvigtig humanitær bistand til syrere, der 
flygter over grænsen,

– der henviser til, at EU's dialog og 
samarbejde med Tyrkiet om stabilitet, 
demokrati og sikkerhed, med særlig 
henvisning til Mellemøsten i bred forstand, 
er strategisk; der henviser til Tyrkiets 
grundlæggende rolle som 
inspirationskilde for demokratiseringen i 
de arabiske lande på vigtige områder som 
politiske og økonomiske reformer og 
etablering af en institutionel kapacitet; 
der henviser til, at Tyrkiet kraftigt og 
gentagne gange har fordømt det syriske 
regimes vold mod civile og yder livsvigtig 
humanitær bistand til syrere, der flygter 
over grænsen,

Or. en
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Ændringsforslag 54
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at EU's dialog og 
samarbejde med Tyrkiet om stabilitet, 
demokrati og sikkerhed, med særlig 
henvisning til Mellemøsten i bred forstand, 
er strategisk; der henviser til, at Tyrkiet 
kraftigt og gentagne gange har fordømt det 
syriske regimes vold mod civile og yder 
livsvigtig humanitær bistand til syrere, der 
flygter over grænsen,

– der henviser til, at EU's dialog og 
samarbejde med Tyrkiet om stabilitet, 
demokrati og sikkerhed, med særlig 
henvisning til Mellemøsten i bred forstand, 
er håbløs; der henviser til, at Tyrkiet 
kraftigt og gentagne gange har fordømt det 
syriske regimes vold mod civile og yder 
livsvigtig humanitær bistand til syrere, der 
flygter over grænsen,

Or. nl

Ændringsforslag 55
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Henvisning 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien
er nødt til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ubetinget 
ratifikation af protokollerne og en åbning 
af grænserne,

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien
først kan normalisere deres indbyrdes 
forbindelser, når Tyrkiet anerkender
folkemordet på armenierne,

Or. nl

Ændringsforslag 56
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Henvisning 21
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien 
er nødt til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ubetinget 
ratifikation af protokollerne og en åbning 
af grænserne,

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien 
er nødt til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ubetinget 
ratifikation af protokollerne og en åbning 
af grænserne i betragtning af, at 
besættelsen af Nagorno-Karabak har en 
negativ indflydelse på forholdet mellem 
Armenien og Tyrkiet,

Or. en

Ændringsforslag 57
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien
er nødt til at normalisere deres indbyrdes
forbindelser gennem en ubetinget 
ratifikation af protokollerne og en åbning 
af grænserne,

– der henviser til, at Tyrkiet er nødt til at
bestræbe sig på at normalisere sine
forbindelser med Armenien gennem en 
ubetinget ratifikation af protokollerne og 
en åbning af grænserne,

Or. it

Ændringsforslag 58
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Henvisning 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien
er nødt til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ubetinget 
ratifikation af protokollerne og en åbning 
af grænserne,

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien
bør normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ubetinget 
ratifikation af protokollerne og en åbning 
af grænserne,
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Or. pl

Ændringsforslag 59
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Henvisning 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien 
er nødt til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ubetinget
ratifikation af protokollerne og en åbning 
af grænserne,

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien 
er nødt til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ratifikation af 
protokollerne og en åbning af grænserne,

Or. en

Ændringsforslag 60
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Henvisning 21 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til afslutningen af
undersøgelsen, fordømmelsen af 
forbrydelsen samt domsafsigelsen mod
drabsmændene af den armenske 
journalist Hrant Dink,

Or. pl

Ændringsforslag 61
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Henvisning 21 a (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til sin beslutning af 18. juni 
1987 om en politisk løsning på det 
armenske spørgsmål,

Or. en

Ændringsforslag 62
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Henvisning 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til casus belli-truslen, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling har 
fremsat mod Grækenland i 1995, og som 
skal trækkes tilbage; der henviser til 
vigtigheden af en ny forhandlingsrunde
mellem Tyrkiet og Grækenland med 
henblik på at forbedre forbindelserne 
imellem dem,

– der henviser til casus belli-truslen, som 
Tyrkiets Store Nationalforsamling har 
fremsat mod Grækenland den 8. juni 1995 
som reaktion på det græske parlaments 
beslutning af 1. juni 1995 om at 
underskrive FN's havretskonvention; der 
henviser til vigtigheden af at trække 
truslen tilbage som første skridt i at 
indlede forhandlinger mellem Tyrkiet og 
Grækenland med henblik på at forbedre 
forbindelserne imellem dem og nå frem til 
en løsning på det uløste spørgsmål,

Or. en

Ændringsforslag 63
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Henvisning 22 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet har en 
strategisk og afgørende betydning for den 
videre udvikling af konflikten i Syrien, og 
noterer sig derfor med bekymring den 
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støtte, som regeringen i Ankara har ydet 
til de islamiske ekstremister, der er 
involveret i konflikten,

Or. pl

Ændringsforslag 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 22 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at FN's 
havretskonvention (UNCLOS) er en del af 
den gældende EU-ret og er undertegnet af 
EU, dets 27 medlemsstater og alle andre 
kandidatlande,

Or. en

Ændringsforslag 65
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Henvisning 22 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til den tyrkiske regerings 
og det tyrkiske retsvæsens passive 
holdning over for antisemitiske ytringer i 
primært de islamistiske og nationalistiske 
tyrkiske medier,

Or. en

Ændringsforslag 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 22 b (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at ytringsfriheden er en
af de væsentlige grundsten for vores 
demokratiske samfund, som er fastholdt i 
traktaterne og EU's charter om 
grundlæggende rettigheder; der henviser 
til, at presse- og mediefrihed er centrale 
elementer i de politiske 
Københavnskriterier for tiltrædelse,

Or. en

Ændringsforslag 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Henvisning 22 c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til, at Tyrkiet ifølge 
Komiteen til Beskyttelse af Journalister 
(CPJ) ligger på en global førsteplads med 
hensyn til fængsling af journalister,

Or. en

Ændringsforslag 68
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, 
som bærer vidnesbyrd om, hvordan 
Tyrkiet og EU inden for rammerne af 
gensidigt engagement og klare 
målsætninger kan fremme dialogen 
imellem dem, opnå en fælles forståelse og 

udgår
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skabe positive forandringer; mener, at der 
er behov for et fornyet gensidigt 
engagement inden for rammerne af 
forhandlingsprocessen for at bibeholde de 
konstruktive forbindelser; fremhæver 
betydningen af at skabe betingelserne for 
en konstruktiv dialog og grundlaget for en 
fælles forståelse;

Or. nl

Ændringsforslag 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for 
at bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

1. mener, at der er behov for et fornyet 
gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for 
at bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse; roser 
Kommissionen og Tyrkiet for indførelsen 
af den positive dagsorden, som bærer 
vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og EU 
inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer;

Or. en

Ændringsforslag 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 1
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, 
som bærer vidnesbyrd om, hvordan 
Tyrkiet og EU inden for rammerne af 
gensidigt engagement og klare 
målsætninger kan fremme dialogen 
imellem dem, opnå en fælles forståelse og 
skabe positive forandringer; mener, at der 
er behov for et fornyet gensidigt 
engagement inden for rammerne af 
forhandlingsprocessen for at bibeholde de 
konstruktive forbindelser; fremhæver 
betydningen af at skabe betingelserne for 
en konstruktiv dialog og grundlaget for en 
fælles forståelse;

1. mener, at der er behov for et fornyet 
gensidigt engagement inden for rammerne 
af forhandlingsprocessen for at bibeholde 
de konstruktive forbindelser; fremhæver 
betydningen af at skabe betingelserne for 
en konstruktiv dialog og grundlaget for en 
fælles forståelse;

Or. nl

Ændringsforslag 71
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for
indførelsen af den positive dagsorden, som
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

1. noterer sig indførelsen af den positive 
dagsorden, som er et tegn på, hvordan 
Tyrkiet og EU inden for rammerne af 
gensidigt engagement og klare 
målsætninger vil fremme dialogen imellem 
dem, opnå en fælles forståelse og skabe 
positive forandringer; understreger dog, at 
der er behov for et fornyet gensidigt 
engagement inden for rammerne af 
forhandlingsprocessen for at bibeholde de 
konstruktive forbindelser; fremhæver 
betydningen af at skabe betingelserne for 
en konstruktiv dialog og grundlaget for en 
fælles forståelse;

Or. de
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Ændringsforslag 72
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan
bringe tiltrædelsesprocessen fremad, opnå 
en fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

Or. en

Ændringsforslag 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer og nødvendige reformer; 
mener, at der er behov for et fornyet 
gensidigt engagement inden for rammerne 
af forhandlingsprocessen for at bibeholde 
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fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

de konstruktive forbindelser; fremhæver 
betydningen af at skabe betingelserne for 
en konstruktiv dialog og grundlaget for en 
fælles forståelse;

Or. en

Ændringsforslag 74
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af tiltrædelsesforhandlingerne
for at bibeholde de konstruktive 
forbindelser; fremhæver betydningen af at 
skabe betingelserne for en konstruktiv 
dialog og grundlaget for en fælles 
forståelse;

Or. en

Ændringsforslag 75
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
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EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af tiltrædelsesforhandlingerne 
for at bibeholde de konstruktive 
forbindelser; fremhæver betydningen af at 
skabe betingelserne for en konstruktiv 
dialog og grundlaget for en fælles 
forståelse;

Or. en

Ændringsforslag 76
Nadezhda Neynsky

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser, og 
udtrykker i denne forbindelse sin støtte til 
EU's irske formandskabs planer om at 
åbne nye forhandlingskapitler; fremhæver 
betydningen af at skabe betingelserne for 
en konstruktiv dialog og grundlaget for en 
fælles forståelse; er bekymret over 
retorikken i den tyrkiske offentlighed, som 
taler for, at landet kunne opgive sin vej 
mod EU;

Or. en
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Ændringsforslag 77
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;
bemærker, at dette bør ske baseret på 
fælles værdier om demokrati, retsstaten
og respekt for menneskerettighederne;

Or. en

Ændringsforslag 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
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fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe 
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse; mener, 
at en forøgelse af forhandlingstempoet 
alene afhænger af Tyrkiets politiske vilje 
til at leve op til betingelserne, opfylde 
forhandlingsrammens krav og overholde 
sine aftalemæssige forpligtelser over for 
EU;

Or. en

Ændringsforslag 79
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe
betingelserne for en konstruktiv dialog og 
grundlaget for en fælles forståelse;

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for 
indførelsen af den positive dagsorden, som 
bærer vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og 
EU inden for rammerne af gensidigt 
engagement og klare målsætninger kan 
fremme dialogen imellem dem, opnå en 
fælles forståelse og skabe positive 
forandringer; mener, at der er behov for et 
fornyet gensidigt engagement inden for 
rammerne af forhandlingsprocessen for at 
bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe
passende betingelser for en konstruktiv 
dialog og grundlaget for en fælles 
forståelse; understreger også, at hele 
proceduren ligger inden for 
forhandlingsrammens kontekst;

Or. en
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Ændringsforslag 80
Philip Claeys

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. understreger, at arbejdet for et 
prioriteret partnerskab mellem EU og 
Tyrkiet er mere realistisk og ønskeligt end 
arbejdet for et tyrkisk EU-medlemskab;

Or. nl

Ændringsforslag 81
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-
erklæringerne fortsat var ringe i 2012; 
tilskynder Tyrkiet til at udvikle landets 
udenrigspolitik inden for rammerne af en 
dialog og samordning med EU;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 82
Alf Svensson

Forslag til beslutning
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Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU;

2. understreger Tyrkiets enestående
strategiske rolle, både politisk og 
geografisk, for EU's udenrigspolitik og 
naboskabspolitik; anerkender Tyrkiets rolle 
som en vigtig regional aktør og opfordrer 
EU og Tyrkiet til at styrke deres 
eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og målsætninger 
yderligere; beklager, at Tyrkiets tilpasning 
til FUSP-erklæringerne fortsat var ringe i 
2012; tilskynder Tyrkiet til at udvikle 
landets udenrigspolitik inden for rammerne 
af en dialog og samordning med EU;

Or. en

Ændringsforslag 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU;

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender regeringens regionale 
ambitioner og Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU;

Or. en
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Ændringsforslag 84
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU;

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som nabo og 
som en vigtig regional aktør og opfordrer 
EU og Tyrkiet til at styrke deres 
eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og målsætninger 
yderligere; beklager, at Tyrkiets tilpasning 
til FUSP-erklæringerne fortsat var ringe i 
2012; tilskynder Tyrkiet til at udvikle 
landets udenrigspolitik inden for rammerne 
af en dialog og samordning med EU;

Or. en

Ændringsforslag 85
Pino Arlacchi

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-
erklæringerne fortsat var ringe i 2012;
tilskynder Tyrkiet til at udvikle landets 
udenrigspolitik inden for rammerne af en 
dialog og samordning med EU;

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at deltage i et mere omfattende 
udenrigspolitisk samarbejde; tilskynder 
Tyrkiet til at udvikle landets
udenrigspolitik inden for rammerne af en 
dialog og samordning med EU;
understreger, at EU kan drage nytte af 
Tyrkiets voksende rolle i den arabiske 
verden, og opfordrer begge parter til at 
samarbejde om at styrke fred og 
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demokrati hos EU's naboer mod syd, en 
region som er yderst vigtig for både EU og 
Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 86
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU;

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og kræver en yderligere 
styrkelse af den eksisterende politiske 
dialog mellem EU og Tyrkiet om 
udenrigspolitiske valg og målsætninger 
yderligere; beklager, at Tyrkiets tilpasning 
til FUSP-erklæringerne fortsat var ringe i 
2012; tilskynder Tyrkiet til at udvikle 
landets udenrigspolitik inden for rammerne 
af en dialog og samordning med EU;

Or. en

Ændringsforslag 87
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
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dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU;

dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager Tyrkiets 
manglende overensstemmelse med EU's 
holdninger i internationale fora samt det 
forhold, at Tyrkiets tilpasning til FUSP-
erklæringerne fortsat var ringe i 2012; 
tilskynder Tyrkiet til at udvikle landets 
udenrigspolitik inden for rammerne af en 
dialog og samordning med EU;

Or. en

Ændringsforslag 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-
erklæringerne fortsat var ringe i 2012;
tilskynder Tyrkiet til at udvikle landets 
udenrigspolitik inden for rammerne af en 
dialog og samordning med EU;

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU; opfordrer medlemsstaterne til at 
åbne kapitlet om eksterne relationer (30) 
for en tættere samordning af Tyrkiet med 
FUSP;

Or. en

Ændringsforslag 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
Watson

Forslag til beslutning
Punkt 2
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet 
til at udvikle landets udenrigspolitik inden 
for rammerne af en dialog og samordning 
med EU;

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, 
både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; 
anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig 
regional aktør og opfordrer EU og Tyrkiet 
til at styrke deres eksisterende politiske 
dialog om udenrigspolitiske valg og 
målsætninger yderligere; beklager, at 
Tyrkiets tilpasning til FUSP-erklæringerne 
fortsat var ringe i 2012; kræver, at Tyrkiet 
navnlig skal tilpasse sig EU's fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitiske holdning 
mod islamistisk fundamentalisme;
tilskynder Tyrkiet til at udvikle landets 
udenrigspolitik inden for rammerne af en 
dialog og samordning med EU; foreslår i 
denne forbindelse, at Tyrkiet inviteres til 
at deltage i Det Europæiske Råds møde i 
december 2013, som skal omhandle den 
fælles udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 90
Alf Svensson

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. udtrykker støtte til Tyrkiets rolle i den 
syriske konflikt og roser den tyrkiske 
regerings indsats for at give syriske 
flygtninge et midlertidigt sikkert 
tilflugtssted i Tyrkiet;

Or. en
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Ændringsforslag 91
Alf Svensson

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. anerkender, at Tyrkiets forhold til 
Israel er forværret efter Mavi Marmara-
sagen og udtrykker sin støtte til dialog og 
genoprettede forbindelser mellem de to 
lande;

Or. en

Ændringsforslag 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med EU's formandskab i anden 
halvdel af 2012; minder om, at EU's 
formandskab er fastsat i EU-traktaten, og 
at Tyrkiet som kandidatland må indgå i 
klare relationer med EU og alle dets 
medlemsstater; noter med skuffelse, at 
Tyrkiets insisteren på ikke at modtage en 
repræsentant for det cypriotiske 
formandskab førte til en aflysning af det 
70. møde i Det Blandede Parlamentariske 
Udvalg EU-Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 93
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
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Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at 
anmode Kommissionen om at tage skridt i 
retning af visumliberalisering som et 
gradvist og langsigtet perspektiv parallelt 
med undertegnelsen af 
tilbagetagelsesaftalen; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler 
gennemføres fuldt ud, indtil denne aftale 
træder i kraft; minder om, at Tyrkiet er et 
af de vigtigste transitlande for ulovlig 
indvandring i EU og understreger, at det 
er nødvendigt at optrappe samarbejdet 
med EU om styring af migrationen, 
bekæmpelsen af menneskehandel og 
grænsekontrol; understreger endnu en 
gang vigtigheden af at lette adgangen til 
EU for forretningsfolk, akademikere, 
studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 3
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at 
anmode Kommissionen om at tage skridt i 
retning af visumliberalisering som et 
gradvist og langsigtet perspektiv parallelt 
med undertegnelsen af 
tilbagetagelsesaftalen; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol;
understreger endnu en gang vigtigheden 
af at lette adgangen til EU for 
forretningsfolk, akademikere, studerende 
og civilsamfundsrepræsentanter fra 
Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

3. opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks 
at undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol;

Or. nl

Ændringsforslag 95
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at 3. opfordrer Kommissionen til at tage 
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anmode Kommissionen om at tage skridt i 
retning af visumliberalisering som et 
gradvist og langsigtet perspektiv parallelt 
med undertegnelsen af 
tilbagetagelsesaftalen; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler 
gennemføres fuldt ud, indtil denne aftale 
træder i kraft; minder om, at Tyrkiet er et 
af de vigtigste transitlande for ulovlig 
indvandring i EU og understreger, at det er 
nødvendigt at optrappe samarbejdet med 
EU om styring af migrationen, 
bekæmpelsen af menneskehandel og 
grænsekontrol; understreger endnu en 
gang vigtigheden af at lette adgangen til 
EU for forretningsfolk, akademikere, 
studerende og civilsamfundsrepræsentanter 
fra Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

skridt i retning af visumliberalisering;
understreger, at det er nødvendigt på 
forhånd at lette adgangen til EU for 
forretningsfolk, akademikere, studerende 
og civilsamfundsrepræsentanter fra 
Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at underskrive og 
gennemføre hjemtagelsesaftalen uden 
yderligere forsinkelse; glæder sig over 
socialministrenes beslutning i Rådet om at 
indlede en dialog med Tyrkiet om 
visumliberalisering;

Or. en

Ændringsforslag 96
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
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opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere og studerende fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet;

Or. de

Ændringsforslag 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at 
anmode Kommissionen om at tage skridt i 
retning af visumliberalisering som et 
gradvist og langsigtet perspektiv parallelt 
med undertegnelsen af 
tilbagetagelsesaftalen; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 

3. opfordrer Kommissionen om at tage 
skridt i retning af visumliberalisering som
en resultatorienteret proces parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet beslutsomt 
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fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens
Soysal-dom af 19. februar 2009;

bekæmper ulovlig indvandring i EU og 
understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af
før visumliberaliseringen at lette adgangen 
til EU for forretningsfolk, akademikere,
studerende og civilsamfundsrepræsentanter 
fra Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at
harmonisere og forenkle visumkravene og 
ved at oprette visumcentre i Tyrkiet som et 
grundlag for at bringe borgere fra de to 
parter nærmere på hinanden; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser til 
at gennemføre visumfritagelser i henhold 
til associeringsaftalen i overensstemmelse 
med EU-Domstolens Soysal- og Savatli-
dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 98
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at
anmode Kommissionen om at tage skridt i 
retning af visumliberalisering som et 
gradvist og langsigtet perspektiv parallelt 
med undertegnelsen af 
tilbagetagelsesaftalen; opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 

3. finder det forhastet at tage skridt i 
retning af visumliberalisering, om det så 
sker i et gradvist og langsigtet perspektiv; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
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optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. it

Ændringsforslag 99
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft
og er fuldt og effektivt gennemført i 
forhold til alle medlemsstater; minder om, 
at Tyrkiet er et af de vigtigste transitlande 
for ulovlig indvandring i EU og 
understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel, grænsekontrol og sikring 
af, at Tyrkiet samarbejder effektivt med 
alle medlemsstater om retlige og indre 
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støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

anliggender; understreger endnu en gang 
vigtigheden af at lette adgangen til EU for 
forretningsfolk, akademikere, studerende 
og civilsamfundsrepræsentanter fra 
Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 100
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft
og er fuldt og effektivt gennemført i 
forhold til alle medlemsstater; minder om, 
at Tyrkiet er et af de vigtigste transitlande 
for ulovlig indvandring i EU og 
understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel, grænsekontrol og sikring 
af, at Tyrkiet samarbejder effektivt med 
alle medlemsstater om retlige og indre 
anliggender; understreger endnu en gang 
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medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

vigtigheden af at lette adgangen til EU for 
forretningsfolk, akademikere, studerende 
og civilsamfundsrepræsentanter fra 
Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 101
Alojz Peterle

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette processen for adgangen til EU for 
forretningsfolk, akademikere, studerende 
og civilsamfundsrepræsentanter fra 
Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
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gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabar

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
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henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. en
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Ændringsforslag 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil alle bestemmelser i denne 
aftale træder i kraft; minder om, at Tyrkiet 
er et af de vigtigste transitlande for ulovlig 
indvandring i EU og understreger, at det er 
nødvendigt at optrappe samarbejdet med 
EU om styring af migrationen, 
bekæmpelsen af menneskehandel og 
grænsekontrol; understreger endnu en gang 
vigtigheden af at lette adgangen til EU for 
forretningsfolk, akademikere, studerende 
og civilsamfundsrepræsentanter fra 
Tyrkiet; støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 105
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for ulovlig indvandring i EU 
og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode 
Kommissionen om at tage skridt i retning 
af visumliberalisering som et gradvist og 
langsigtet perspektiv parallelt med 
undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen; 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at 
undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de 
eksisterende bilaterale aftaler gennemføres 
fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; 
minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste 
transitlande for illegal indvandring i EU og 
understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring 
af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; 
understreger endnu en gang vigtigheden af 
at lette adgangen til EU for forretningsfolk, 
akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; 
støtter Kommissionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
gennemføre visumkodeksen gennem en 
harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette 
visumcentre i Tyrkiet; minder 
medlemsstaterne om deres forpligtelser i 
henhold til associeringsaftalen i 
overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. udtrykker sin forbavselse over den 
”fremskridtsrapport”, som den tyrkiske 
regering har offentliggjort, og hvori den 
evaluerer sig selv;

Or. nl

Ændringsforslag 107
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. understreger det presserende behov 
for at vedtage lovforslaget om en lov 
vedrørende udlændinge og international 
beskyttelse, idet vedtagelsen er blevet 
forsinket; er bekymret over situationen 
med hensyn til international beskyttelse 
ved landegrænser og flytransitområder;

Or. en

Ændringsforslag 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. er bekymret over den fortsatte 
arbitrære nægtelse af adgang til 
asylproceduren og praksis med 
tilbagesendelse af flygtninge, 
asylansøgere og andre personer, som 
kunne tænkes at have behov for 
beskyttelse; opfordrer indtrængende 
regeringen til at bringe de regler for 
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frihedsberøvelse, som 
Menneskerettighedsdomstolen i sagen 
Abdolkhani og Karimina mod Tyrkiet har 
fundet ulovlige, i overensstemmelse med 
internationale standarder; opfordrer 
Tyrkiets Store Nationalforsamling til at 
vedtage en omfattende lov, der er i 
overensstemmelse med internationale 
normer for beskyttelse og modtagelse, 
med henblik på uden forskelsbehandling 
inden for Tyrkiets jurisdiktion at beskytte 
rettighederne for alle flygtninge, 
asylansøgere og andre personer, som 
kunne have behov for beskyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 109
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. minder medlemsstaterne om deres 
forpligtelser til at gennemføre 
visumfritagelse i henhold til 
associeringsaftalen i overensstemmelse 
med EU-Domstolens Soysal- og Savatli-
dom af 19. februar 2009;

Or. en

Ændringsforslag 110
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 3 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3b. opfordrer Kommissionen til at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger til at 
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sikre, at tyrkiske arbejdstageres sociale 
rettigheder i EU ikke forringes yderligere 
af medlemsstaterne på grundlag af Rådets 
beslutning af 6. december 2012, indtil 
forhandlingerne med Tyrkiet om en ny 
mulig tekst til erstatning af 
Associeringsrådet EU-Tyrkiets beslutning 
3/80 er afsluttet, eftersom både EU og 
Tyrkiet skal tilslutte sig en fælles tekst, for 
at den kan være juridisk bindende;

Or. en

Ændringsforslag 111
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 3 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3b. minder om, at de illegale 
immigrationsstrømme, som når EU's ydre 
grænser fra Tyrkiet, giver anledning til
bekymring; anerkender de skridt, som 
Tyrkiet har taget for at forhindre og 
bekæmpe disse strømme på en beslutsom 
måde; understreger behovet for at 
intensivere samarbejdet med EU om 
forvaltning af indvandring, bekæmpelse 
af menneskehandel og grænsekontrol;

Or. en

Ændringsforslag 112
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 

udgår
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inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed; 
tilskynder udvalget til at fortsætte sit 
arbejde og til på kollegial vis og i 
overensstemmelse med EU's værdier at 
tackle nøgleproblemstillinger såsom i) 
magtens tredeling og et tilstrækkeligt 
kontrol- og magtbalancesystem, ii) 
forholdet mellem stat, samfund og 
religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og 
iv) et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

Or. nl

Ændringsforslag 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

4. anerkender forfatningsforligsudvalgets
engagement i en ny forfatning og
understreger behovet for en inklusiv
proces med høring af civilsamfundet, som 
afspejlede det tyrkiske samfunds 
mangfoldighed; tilskynder udvalget til at 
fortsætte sit arbejde og til på inklusiv og 
repræsentativ vis og i overensstemmelse 
med EU's kriterier og værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

Or. en
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Ændringsforslag 114
Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

4. noterer forfatningsforligsudvalgets
engagement i udarbejdelsen af en ny 
forfatning og for den inklusive proces med 
høring af civilsamfundet, som afspejlede 
det tyrkiske samfunds mangfoldighed; er 
dog bekymret over, at udvalget 
tilsyneladende endnu ikke har opnået 
fremskridt; tilskynder udvalget til at
revidere sine arbejdsmetoder med henblik 
på at opnå ægte konsensus baseret på 
kompromis, og til på kollegial vis og i 
overensstemmelse med EU's værdier at 
tackle nøgleproblemstillinger såsom i) 
magtens tredeling og et tilstrækkeligt 
kontrol- og magtbalancesystem, ii) 
forholdet mellem stat, samfund og religion, 
iii) et inklusivt forvaltningssystem, som 
sikrer alle borgeres grundlæggende 
rettigheder, og iv) et inklusivt 
statsborgerskabsbegreb;

Or. en

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

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 

4. noterer forfatningsforligsudvalgets
engagement i udarbejdelsen af en ny 
forfatning og for den inklusive proces med 
høring af civilsamfundet, som afspejlede 
det tyrkiske samfunds mangfoldighed; er 
dog bekymret over, at udvalget 
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kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

tilsyneladende endnu ikke har opnået 
fremskridt; tilskynder udvalget til at
revidere sine arbejdsmetoder med henblik 
på at opnå ægte konsensus baseret på 
kompromis, og til på kollegial vis og i 
overensstemmelse med EU's værdier at 
tackle nøgleproblemstillinger såsom i) 
magtens tredeling og et tilstrækkeligt 
kontrol- og magtbalancesystem, ii) 
forholdet mellem stat, samfund og religion, 
iii) et inklusivt forvaltningssystem, som 
sikrer alle borgeres grundlæggende 
rettigheder, og iv) et inklusivt 
statsborgerskabsbegreb;

Or. en

Ændringsforslag 116
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af
civilsamfundet, som afspejlede det 
tyrkiske samfunds mangfoldighed; 
tilskynder udvalget til at fortsætte sit 
arbejde og til på kollegial vis og i 
overensstemmelse med EU's værdier at 
tackle nøgleproblemstillinger såsom i) 
magtens tredeling og et tilstrækkeligt 
kontrol- og magtbalancesystem, ii) 
forholdet mellem stat, samfund og religion, 
iii) et inklusivt forvaltningssystem, som 
sikrer alle borgeres grundlæggende 
rettigheder, og iv) et inklusivt 
statsborgerskabsbegreb;

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af et bredt 
udvalg af interessenter, herunder politiske 
partier, som ikke er repræsenteret i 
parlamentet, og ikkemuslimske mindretal, 
som i passende grad afspejler det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

Or. en
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Ændringsforslag 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

Or. en

Ændringsforslag 118
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
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magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;
opfordrer alle politiske partier og berørte 
aktører til at have en konstruktiv tilgang 
til forhandlingerne om en ny forfatning;

Or. en

Ændringsforslag 119
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) forholdet mellem 
stat, samfund og religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder, og iv) 
et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets 
engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af 
civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske 
samfunds mangfoldighed; tilskynder 
udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på 
kollegial vis og i overensstemmelse med 
EU's værdier at tackle 
nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og 
magtbalancesystem, ii) beskyttelse af 
statens demokratiske og sekulære natur 
og forholdet mellem stat, samfund og 
religion, iii) et inklusivt 
forvaltningssystem, som sikrer alle 
borgeres grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, og iv) et inklusivt 
statsborgerskabsbegreb;

Or. en

Ændringsforslag 120
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
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Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. understreger, at det er nødvendigt at gøre 
fremskridt med hensyn til gennemførelsen 
af forfatningsændringerne fra 2010, 
navnlig vedtagelsen af lovene om 
beskyttelse af personoplysninger og om det 
militære retssystem;

5. understreger, at det er nødvendigt at gøre
yderligere fremskridt med hensyn til 
gennemførelsen af forfatningsændringerne 
fra 2010, navnlig vedtagelsen af lovene om 
beskyttelse af personoplysninger og om det 
militære retssystem; bemærker, at 
justitsministerens og hans statssekretærs 
tilstedeværelse og beføjelser i retsvæsenets 
øverste råd (High Council of the 
Judiciary) giver anledning til stor 
bekymring med hensyn til retsvæsenets 
uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 121
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. understreger, at det er nødvendigt at gøre 
fremskridt med hensyn til gennemførelsen 
af forfatningsændringerne fra 2010, 
navnlig vedtagelsen af lovene om 
beskyttelse af personoplysninger og om det 
militære retssystem;

5. understreger, at det er nødvendigt at gøre 
fremskridt med hensyn til gennemførelsen 
af forfatningsændringerne fra 2010, 
navnlig vedtagelsen af lovene om 
beskyttelse af personoplysninger og om det 
militære retssystem og love om indførelse 
af foranstaltninger til positiv 
særbehandling for at bidrage til at 
realisere ligestillingen mellem kønnene;

Or. en

Ændringsforslag 122
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 5
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. understreger, at det er nødvendigt at gøre 
fremskridt med hensyn til gennemførelsen 
af forfatningsændringerne fra 2010, 
navnlig vedtagelsen af lovene om 
beskyttelse af personoplysninger og om det 
militære retssystem;

5. understreger, at det er nødvendigt at gøre 
fremskridt med hensyn til gennemførelsen 
af forfatningsændringerne fra 2010, 
navnlig vedtagelsen af lovene om 
beskyttelse af personoplysninger og om det 
militære retssystem; glæder sig over, at der 
er trådt love i kraft om retten til 
individuelle sagsanlæg ved 
forfatningsdomstolen som fastlagt med 
forfatningsændringerne i 2010; 

Or. en

Ændringsforslag 123
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. kræver en præcisering af, hvordan 
udvalgets arbejde vil blive gennemført i 
betragtning af, at den nuværende 
forfatning (artikel 175) kun indeholder 
bestemmelser om ændring af den 
eksisterende tekst;

Or. en

Ændringsforslag 124
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske 

udgår
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system og understreger betydningen af 
støtte til og engagement i reformprocessen 
blandt alle politiske partier, navnlig en 
værdifuld retlig ramme, som støtter og 
forbedrer de grundlæggende rettigheder 
for alle befolkningsgrupper; roser 
arbejdet i undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en 
mere central rolle med hensyn til at 
fremme tilpasningen af ny lovgivning til 
gældende EU-ret eller til europæiske 
standarder undervejs i 
lovgivningsprocessen;

Or. nl

Ændringsforslag 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til 
og engagement i reformprocessen blandt 
alle politiske partier, navnlig en værdifuld
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle 
befolkningsgrupper; roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og bekræfter nødvendigheden af dets 
aktive engagement i reformprocessen, 
navnlig med henblik på at opnå en 
værdifuld retlig ramme, som støtter og 
forbedrer de grundlæggende rettigheder for 
alle befolkningsgrupper; roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

Or. de
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Ændringsforslag 126
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 
politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle 
befolkningsgrupper; roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 
politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle 
befolkningsgrupper og borgere; gentager 
kravet i sine tidligere beslutninger om at 
sænke spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet og herved 
styrke partipluralismen og afspejle 
pluraliteten i det tyrkiske samfund bedre;
roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 
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politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle 
befolkningsgrupper; roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle 
befolkningsgrupper og sænke 
spærregrænsen for nye politiske partier; 
roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 
politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle
befolkningsgrupper; roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 
politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle
borgere; roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

Or. en
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Ændringsforslag 129
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 
politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle 
befolkningsgrupper; roser arbejdet i 
undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

6. bekræfter på ny Tyrkiets Store 
Nationalforsamlings grundlæggende rolle 
som kernen i Tyrkiets demokratiske system 
og understreger betydningen af støtte til og 
engagement i reformprocessen blandt alle 
politiske partier, navnlig en værdifuld 
retlig ramme, som støtter og forbedrer de 
grundlæggende rettigheder for alle 
befolkningsgrupper og borgere; roser 
arbejdet i undersøgelseskommissionen om 
menneskerettigheder og anmoder om, at 
EU-harmoniseringsudvalget spiller en mere 
central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende 
EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 130
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder;
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de 
ekstremt brede definitioner af 

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet, som blev 
vedtaget af Tyrkiets Store 
Nationalforsamling den 2. juli 2012, og 
dens konkrete reformer inden for den 
tyrkiske straffelov, strafferetsplejelov, 
antiterrorlov, håndhævelses- og 
konkurslov, presselov, loven om 
statsrådet, forvaltningsloven, loven om 
retsmedicinsk institut, loven om 
kassationsdomstolen, loven om dommere 
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lovovertrædelser i strafferetten og i 
antiterrorloven, som giver presserende 
behov for at indføre en klar skelnen 
mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

og anklagere, loven om mindre 
lovovertrædelser og loven om 
strafferegistre som et vigtigt skridt mod en 
omfattende reformproces inden for
domstolsområdet og grundlæggende 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i
strafferetten og i antiterrorloven, som 
giver presserende behov for at indføre en 
klar skelnen mellem fremme af terrorisme 
og tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) den ekstremt brede definition
af lovovertrædelser og især, hvad der 
udgør en terrorhandling i straffeloven og 
i antiterrorloven, som giver presserende 
behov for at indføre en klar skelnen 
mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
med henblik på at beskytte ytringsfriheden
og pressefriheden, b) procedurer, 
herunder en uafhængig og upartisk 
fortolkning af lovbestemmelser, som 
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respekterer grundlæggende rettigheder 
såsom at give forsvarsadvokater fuld 
adgang til anklagemyndighedens sagsakter
og behandle tvivlsspørgsmål vedrørende 
bevisers kvalitet og konsistens, c) 
effektivitet såsom forhaling af sager, som 
sammen med proceduremæssige 
standarder fører til problemer såsom 
ekstremt lange varetægtsfængslinger;

Or. en

Ændringsforslag 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som 
giver presserende behov for at indføre en 
klar skelnen mellem fremme af terrorisme 
og tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) misbrug af antiterrorlove til 
politisk motiveret forfølgelse af kritikere,
journalister og medlemmer af 
oppositionen uden i en fri og fair retssag 
at bevise, at sådanne beskyldninger er 
velbegrundede, som giver presserende 
behov for at indføre en klar skelnen 
mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til
anklagemyndighedens sagsakter;

Or. en



AM\926673DA.doc 75/120 PE504.377v01-00

DA

Ændringsforslag 133
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

7. understreger, at reformen af det 
tyrkiske retsvæsen er central for 
bestræbelserne for en demokratisk 
konsolidering i Tyrkiet; understreger, at 
det tyrkiske retssystem fortsat lider under 
en ekstrem arbejdsbyrde, utilstrækkelig 
uafhængighed og manglende 
upartiskhed; ser med tilfredshed på den 
tredje reformpakke for retsvæsenet som et 
skridt i retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; påpeger, 
at der er gjort store fremskridt med 
hensyn til uddannelse af medarbejdere i 
retsvæsenet og den teknologiske 
infrastruktur i retssystemet; understreger 
imidlertid, at det er af afgørende betydning 
at videreføre reformprocessen med en 
fjerde reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger,
c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter og d) 
nødvendigheden af at afskaffe enhver 
form for særlige domstole og de sager, der 
behandles af dem;

Or. en
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Ændringsforslag 134
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;
understreger, at reformen af retssystemet 
er en ufravigelig forudsætning for 
Tyrkiets modernisering, og at denne 
reform må føre til et moderne, effektivt, 
fuldstændig uafhængigt og upartisk 
retssystem, som sikrer alle borgere en 
retfærdig procedure; henleder i denne 
forbindelse især opmærksomheden på 
retssagen mod Pinar Selek, der har varet 
næsten 15 år, og som på trods af tre 
frikendelser sluttede med en livstidsdom, 
som blev afsagt den 24. januar 2013 af 
straffedomstol nr. 12 i Istanbul;

Or. en
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Ændringsforslag 135
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter; glæder 
sig over ændringerne af 
strafferetsplejeloven og loven om 
eksekvering af sanktioner og 
sikkerhedsforanstaltninger, så det bliver 
tilladt at tale sit modersmål i retten, og ser 
frem til en hurtig gennemførelse;

Or. en

Ændringsforslag 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 7
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

7. ser med tilfredshed på den tredje 
reformpakke for retsvæsenet som et skridt i 
retning af en sammenhængende 
reformproces inden for domstolsområdet 
og de grundlæggende rettigheder; 
understreger imidlertid, at det er af 
afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde 
reformpakke for retsvæsenet, som 
behandler a) problemerne med de ekstremt 
brede definitioner af lovovertrædelser i 
strafferetten og i antiterrorloven, som giver 
presserende behov for at indføre en klar 
skelnen mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden,
forsamlingsfriheden og foreningsfriheden 
samt retten til at strejke og indgå 
kollektive overenskomster, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

Or. en

Ændringsforslag 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. understreger, at reformen af 
retssystemet er en ufravigelig 
forudsætning for, at Tyrkiets 
moderniseringsbestræbelser kan lykkes, 
og at denne reform må føre til et moderne, 
effektivt, fuldstændig uafhængigt og 
upartisk retssystem, som sikrer alle 
borgere en behørig domstolsbehandling;
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Or. en

Ændringsforslag 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. er af den opfattelse, at bestemmelserne 
i den tyrkiske antiterrorlov og artikel 220 i 
den tyrkiske straffelov rummer en meget 
bred skønsmargen, navnlig i sager, hvor 
det ikke er bevist, at der er tale om 
medlemskab af en terrororganisation, og 
hvor en handling eller udtalelse kan 
skønnes at være sammenfaldende med en 
terrororganisations "mål"; anmoder de 
tyrkiske myndigheder om at træffe 
lovgivningsmæssige foranstaltninger og 
følge Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
(Güzel og Özer mod Tyrkiet, dom af 6. juli 
2010), anbefaling 1426 (1999) fra 
Europarådets Parlamentariske 
Forsamling ("European democracies 
facing up to terrorism") og 
retningslinjerne fra Europarådets 
Ministerkomité om menneskerettigheder 
og bekæmpelse af terrorisme 
(11. juli 2002); 

Or. en

Ændringsforslag 139
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. glæder sig over vedtagelse og 
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ikrafttræden af lovgivning, som sikrer 
retten til at forsvare sig ved tyrkiske 
domstole på alle andre sprog end tyrkisk; 
glæder sig over, at loven om betaling af 
erstatning for retssager af lang varighed 
og sen, delvis eller manglende 
eksekvering af domstolsafgørelser trådte i 
kraft den 19. januar; udtrykker håbet om, 
at den planlagte indenlandske 
afhjælpning vil mindske antallet af 
verserende sager mod Tyrkiet ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol; 

Or. en

Ændringsforslag 140
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. understreger, at det er af afgørende 
betydning at videreføre reformprocessen 
med en fjerde reformpakke for 
retsvæsenet og gennemføre den hurtigst 
muligt, som behandler a) problemerne 
med de ekstremt brede definitioner af 
lovovertrædelser i strafferetten og i 
antiterrorloven, som giver presserende 
behov for at indføre en klar skelnen 
mellem fremme af terrorisme og 
tilskyndelse til vold og ytring af 
ikkevoldelige synspunkter med henblik på 
at beskytte ytringsfriheden, b) problemet 
med ekstremt lange varetægtsfængslinger 
og c) nødvendigheden af at give 
forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

Or. en
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Ændringsforslag 141
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. er bekymret over igangværende 
retssager og lange varetægtsfængslinger, 
som berører aktivister, advokater, 
journalister og valgte medlemmer af 
Tyrkiets Store Nationalforsamling, som 
tilhører oppositionspartierne, og som er
en indblanding i lovlige politiske 
aktiviteter og retten til politisk 
foreningsfrihed og deltagelse; glæder sig 
over afskaffelsen af de særlige domstole, 
som blev indført af den tyrkiske regering i 
2005, efter vedtagelse i parlamentet, men 
beklager, at afskaffelsen ikke vil påvirke 
de igangværende sager;

Or. en

Ændringsforslag 142
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. kritiserer i den forbindelse 
anholdelsen af fredeligt demonstrerende 
studerende, som f.eks. den fransk-tyrkiske 
statsborger Sevil Sevimli, der 
demonstrerer for uddannelses- og 
ytringsfrihed med fredelige idéer;

Or. de

Ændringsforslag 143
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, 
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Michèle Rivasi

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. er bekymret over de seneste gentagne 
drab, navnlig på fire ældre kvinder i 
Istanbul og på tyrkiske borgere af 
armensk oprindelse, som ikke fremmer de 
tyrkiske bestræbelser på at blive medlem 
af EU; opfordrer den tyrkiske regering til 
at undersøge dette spørgsmål til bunds i 
overensstemmelse med de lovlige 
demokratiske procedurer, der udspringer 
fra alle de relevante internationale 
konventioner om respekt for 
menneskerettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. opfordrer den tyrkiske regering til, 
med henblik på at gøre retssystemet mere 
effektivt og gøre noget ved den 
vedvarende ophobning af sager, at sætte 
sine regionale appeldomstole, som skulle 
have været operationelle i juni 2007, i 
drift snarest muligt og til at fokusere på at 
uddanne dommere og anklagere til dette 
formål;

Or. en

Ændringsforslag 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz
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Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. er dybt bekymret over den alvorlige, 
vedvarende og mangfoldige politiske 
diskrimination, som det prokurdiske 
oppositionsparti BDP har været udsat for 
i 2012, herunder ophævelse af den 
parlamentariske immunitet for flere 
valgte medlemmer af Tyrkiets Store 
Nationalforsamling og trusler om 
opløsning af partiet; beklager dybt den 
skade, der er gjort med anholdelsen af 
tusinder af BDP-medlemmer og andre 
aktivister og varetægtsfængslingen af dem 
i årevis; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at ændre 
lovgivningen og regulere retsvæsenet, så 
dette afhjælpes;

Or. en

Ændringsforslag 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Forslag til beslutning
Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. anser dommen i Pinar Seleks sag af 
24. januar 2013 for et tydeligt eksempel 
på manglerne i det tyrkiske retssystem og 
den svage efterforskning i Tyrkiet; 
betragter denne retssag som en test af 
retsstaten og retssystemets troværdighed i 
Tyrkiet;

Or. en
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Ændringsforslag 147
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. glæder sig over ikrafttræden af loven 
om etablering af et forligsudvalg med 
henblik på at finde en indenlandsk 
løsning på problemet med de langvarige 
retssager i overensstemmelse med Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
principper;

Or. en

Ændringsforslag 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera

Forslag til beslutning
Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. noterer, at ad hoc-delegationen for 
observation af retssager mod journalister i 
Tyrkiet fortsat til følge retssager mod 
journalister og vil følge reformer af 
retsvæsenet i Tyrkiet, som vedrører 
ytrings- og pressefriheden; 

Or. en

Ændringsforslag 149
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 7 c (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7c. glæder sig over, at Tyrkiets Store 
Nationalforsamling den 24. januar 2013 
vedtog loven om forsvar på det ønskede 
sprog i retssager;

Or. en

Ændringsforslag 150
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. tilskynder Tyrkiet til at vedtage 
handlingsplanen om menneskerettigheder, 
som er udarbejdet af justitsministeriet i 
samarbejde med Europarådet på grundlag 
af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
for at imødegå de problemer, der er blevet 
rejst i Menneskerettighedsdomstolens 
domme, hvor Tyrkiet anses for at have 
krænket bestemmelserne i den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK); 
støtter justitsministeriet og det høje råd af 
dommere og anklagere i at give dommere 
og anklagere undervisning i 
menneskerettigheder; bifalder, at det høje 
råd af dommere og anklagere har opstillet 
nye bedømmelseskriterier for dommere og 
anklagere, som overholder bestemmelserne 
i EMRK og 
Menneskerettighedsdomstolens domme;

8. tilskynder Tyrkiet til at vedtage 
handlingsplanen om menneskerettigheder, 
som er udarbejdet af justitsministeriet i 
samarbejde med Europarådet på grundlag 
af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
for at imødegå de problemer, der er blevet 
rejst i Menneskerettighedsdomstolens 
domme, hvor Tyrkiet anses for at have 
krænket bestemmelserne i den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK);
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
intensivere sine bestræbelser for en fuld 
gennemførelse af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
og støtter justitsministeriet og det høje råd 
af dommere og anklagere i at give 
dommere og anklagere undervisning i 
menneskerettigheder; bifalder, at det høje 
råd af dommere og anklagere har opstillet 
nye bedømmelseskriterier for dommere og 
anklagere, som overholder bestemmelserne 
i EMRK og 
Menneskerettighedsdomstolens domme;

Or. en
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Ændringsforslag 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. tilskynder Tyrkiet til at vedtage 
handlingsplanen om menneskerettigheder, 
som er udarbejdet af justitsministeriet i 
samarbejde med Europarådet på grundlag 
af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
for at imødegå de problemer, der er blevet 
rejst i Menneskerettighedsdomstolens 
domme, hvor Tyrkiet anses for at have 
krænket bestemmelserne i den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK); 
støtter justitsministeriet og det høje råd af 
dommere og anklagere i at give dommere 
og anklagere undervisning i 
menneskerettigheder; bifalder, at det høje 
råd af dommere og anklagere har opstillet 
nye bedømmelseskriterier for dommere og 
anklagere, som overholder bestemmelserne 
i EMRK og 
Menneskerettighedsdomstolens domme;

8. tilskynder Tyrkiet til at vedtage 
handlingsplanen om menneskerettigheder, 
som er udarbejdet af justitsministeriet i 
samarbejde med Europarådet på grundlag 
af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
for at imødegå de problemer, der er blevet 
rejst i Menneskerettighedsdomstolens 
domme, hvor Tyrkiet anses for at have 
krænket bestemmelserne i den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK)
og opfordrer til at gennemføre dem; 
støtter justitsministeriet og det høje råd af 
dommere og anklagere i at give dommere 
og anklagere undervisning i 
menneskerettigheder; bifalder, at det høje 
råd af dommere og anklagere har opstillet 
nye bedømmelseskriterier for dommere og 
anklagere, som overholder bestemmelserne 
i EMRK og 
Menneskerettighedsdomstolens domme;

Or. en

Ændringsforslag 152
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. påpeger igen den betænkelige praksis 
med at strafforfølge 
menneskerettighedsforkæmpere, aktivister 
og journalister, der viderebringer 
oplysninger om 
menneskerettighedskrænkelser eller rejser 
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andre spørgsmål af interesse for 
offentligheden; anser kriminaliseringen 
af holdninger for at være den største 
hindring for fuld beskyttelse af 
menneskerettighederne i Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 153
Maria Eleni Koppa, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. understreger betydningen af at sikre, 
at menneskerettighedsforkæmpere nyder 
effektiv beskyttelse; er bekymret over 
fortsatte retssager mod 
menneskerettighedsforkæmpere og den 
fortsatte forfølgelse af dem; henleder i 
denne forbindelse især opmærksomheden 
på retssagen mod forfatteren, sociologen 
og feministen Pinar Selek, der har varet 
næsten 15 år, og som på trods af tre 
frikendelser førte til en livstidsdom, som 
blev afsagt den 24. januar 2013; 
fordømmer kraftigt denne afgørelse og 
påpeger, at retssagens lange varighed 
rejser spørgsmål med hensyn til retten til 
frihed og sikkerhed samt retten til fair 
rettergang, som er fastlagt i henholdsvis 
artikel 5 og 6 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 8 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer Tyrkiet til at bekræfte sit 
engagement i kampen mod straffrihed og 
fremskynde indsatsen for at tiltræde 
Romstatutten for Den Internationale 
Straffedomstol og bringe sin lovgivning 
fuldt ud i overensstemmelse med alle 
forpligtelser i henhold til Romstatutten, 
herunder indarbejde bestemmelser om 
øjeblikkeligt og fuldt ud at samarbejde 
med Den Internationale Straffedomstol og 
effektivt at efterforske og retsforfølge 
folkemord, forbrydelser mod 
menneskeheden og krigsforbrydelser ved 
de nationale domstole og at tiltræde 
aftalen om privilegier og immuniteter for 
Den Internationale Straffedomstol 
(APIC); 

Or. en

Ændringsforslag 155
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at reformere 
internetlovgivningen og forbedre 
pressefriheden; understreger behovet for 
at fjerne begrænsninger på de tyrkiske 
borgeres adgang til information og styrke 
denne rettighed; understreger behovet for 
yderligere at reformere den lovgivning, 
der muliggør urimeligt høje bøder til 
medierne, som i nogle tilfælde fører til, at 
de må lukke eller til selvcensur;
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Or. en

Ændringsforslag 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger;
beklager dybt den fortsatte forfølgelse af 
journalister og det fortsat høje antal 
fængslede journalister; understreger 
betydningen af at afskaffe lovgivning, der 
muliggør urimeligt høje bøder til medierne, 
som i nogle tilfælde fører til, at de må 
lukke eller til selvcensur, samt det 
presserende behov for en reform af 
internetloven; understreger vigtigheden af 
at tackle begrænsningerne af 
grundlæggende frihedsrettigheder i en 
bredere kontekst i forbindelse med 
retsstaten, både med hensyn til lovens 
udformning og dens anvendelse;

Or. en

Ændringsforslag 157
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
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også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

også retten til afvigende meninger;
kritiserer stærkt det store antal af 
fængslede journalister og af 
igangværende retssager mod kritiske 
journalister, hvilke undergraver ytrings-
og pressefriheden; understreger 
betydningen af at afskaffe lovgivning, der 
muliggør urimeligt høje bøder til medierne, 
som i nogle tilfælde fører til, at de må 
lukke eller til selvcensur, samt det 
presserende behov for en reform af 
internetloven;

Or. de

Ændringsforslag 158
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; er dybt 
bekymret over det stigende antal 
overtrædelser af ytringsfriheden og den 
reelle yderligere begrænsning af den;
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

Or. en

Ændringsforslag 159
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
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Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje
administrative skattebøder til medierne, 
som i nogle tilfælde fører til, at de må 
lukke eller til selvcensur, samt det 
presserende behov for en reform af 
internetloven;

Or. en

Ændringsforslag 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme og digitale 
frihedsrettigheder er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

Or. en

Ændringsforslag 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger igen betydningen af at 
afskaffe lovgivning, der muliggør urimeligt 
høje bøder til medierne, som i nogle 
tilfælde fører til, at de må lukke eller til 
selvcensur, samt det presserende behov for 
en reform af internetloven;

Or. nl

Ændringsforslag 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje
skattebøder til medierne, som i nogle 
tilfælde fører til, at de må lukke eller til 
selvcensur, samt det presserende behov for 
en reform af internetloven;

Or. en

Ændringsforslag 163
Raimon Obiols
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Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger;
fremhæver public service-mediernes 
særlige rolle med hensyn til at styrke 
demokratiet og opfordrer myndighederne 
til at sikre deres uafhængighed, 
bæredygtighed og opfyldelse af 
europæiske standarder; er bekymret over, 
at de betydelige fremskridt, der er gjort på 
dette område med de tidligere reformer, er 
blevet skruet tilbage, og at Tyrkiet nu har 
det højeste antal afgørelser fra Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
for overtrædelser af ytringsfriheden 
blandt alle Europarådets medlemmer; 
gentager, at det er nødvendigt at ændre 
forfatningens artikel 26 og 28, som 
begrænser ytringsfriheden på grundlag af 
hensynet til den nationale sikkerhed, den 
offentlige orden og nationens enhed, samt 
at det er nødvendigt at reformere de 
artikler i straffeloven og antiterrorloven, 
som bliver brugt til at begrænse 
ytringsfriheden; er især bekymret over, at 
straffeloven og antiterrorloven bliver 
brugt til at forfølge ikkevoldelige 
udtalelser, når de antages at støtte en 
terrororganisations mål; understreger 
betydningen af at afskaffe lovgivning, der 
muliggør urimeligt høje bøder til medierne, 
som i nogle tilfælde fører til, at de må 
lukke eller til selvcensur, samt det 
presserende behov for en reform af 
internetloven;

Or. en
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Ændringsforslag 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven; beklager, at en række 
love, herunder artikel 301-318 og artikel 
220, stk. 6, sammenholdt med artikel 314, 
stk. 2, artikel 285 og artikel 288 i 
straffeloven, artikel 6 og artikel 7, stk. 2, i 
antiterrorloven samt lov 5651/2007 om 
internettet fortsat begrænser 
ytringsfriheden; gentager sine tidligere 
opfordringer til regeringen om at 
færdiggøre sin gennemgang af de retlige 
rammer for ytringsfriheden og hurtigst 
muligt bringe disse i overensstemmelse 
med den europæiske 
menneskerettighedskonvention og 
Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis; beklager derfor den ulovlige 
retsforfølgelse af journalister, forfattere, 
forlæggere, akademikere, 
menneskeretsforkæmpere, fredelige 
demonstranter og aktivister samt 
repræsentanter for kurdiske politiske 
partier og foreninger;

Or. en

Ændringsforslag 165
Antigoni Papadopoulou
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Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven; insisterer på, at alle 
retssager mod journalister bør 
gennemføres på en gennemsigtig måde, 
overholde retsstatens principper og sikre 
passende vilkår, såsom at stille rammer til 
rådighed, som er passende for den type 
retsmøder, der skal afholdes, udlevere 
præcise udskrifter til fængslede personer 
og oplysning til journalisterne om de 
anklager, der rettes mod dem;

Or. en

Ændringsforslag 166
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
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af internetloven; af internetloven; noterer med beklagelse, 
at de fleste medier ejes af og er 
koncentreret i store konglomerater med 
en bred vifte af interesser, som går ud 
over fri udbredelse af information og 
idéer; gentager sin opfordring til, at der 
vedtages en ny medielov, der bl.a. skal 
behandle spørgsmålene om 
uafhængighed, ejendomsret og 
administrativ kontrol;

Or. en

Ændringsforslag 167
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven; deler OSCE's 
mediefrihedsrepræsentants bekymring 
over den seneste arrestationsbølge af 
journalister og gentager sin opfordring til 
myndighederne om at iværksætte 
reformer af landets antiterrorlovgivning, i 
henhold til hvilken omkring 100 
journalister fortsat afvender rettergang;

Or. en

Ændringsforslag 168
Sarah Ludford
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Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven;

9. minder om, at ytringsfrihed og 
mediepluralisme er centrale europæiske 
værdier, og at et ægte demokratisk 
samfund kræver pressefrihed, herunder 
også retten til afvigende meninger; 
understreger betydningen af at afskaffe 
lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde 
fører til, at de må lukke eller til selvcensur, 
samt det presserende behov for en reform 
af internetloven; fordømmer den fortsatte 
fængsling af journalister og insisterer på, 
at den tyrkiske regering begynder at 
gennemføre passende procedure til at 
garantere ytringsfriheden i det tyrkiske 
samfund;

Or. en

Ændringsforslag 169
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. er bekymret over, at loven om 
etablering af radio- og tv-selskaber og 
deres udsendelser indeholder 
begrænsninger af mediefriheden, som er 
åbne for fortolkning, f.eks. "beskyttelse af 
familien" og "offentlig moral", som ikke 
findes i EU's direktiv om audiovisuelle 
medietjenester;

Or. en
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Ændringsforslag 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. noterer, at situationen for 
pressefriheden er forværret, trods større 
reformer og fremskridt med hensyn til 
menneskerettigheder; fordømmer 
fængslingen af journalister på vage 
antiterroranklager; kræver, at pressen får 
lov at rapportere frit uden at skulle frygte 
fængsling, og at chikanen på grundlag af 
udtalelser om følsomme politiske emner 
ophører; glæder sig over den positive 
ændring i ikrafttrædelsen af retten til at 
forsvare sig ved tyrkiske domstole på alle 
andre sprog end tyrkisk;

Or. en

Ændringsforslag 171
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. anser dommen i Pinar Seleks sag den 
24. januar 2013 for et tydeligt eksempel 
på manglerne i det tyrkiske retssystem og 
den svage efterforskning i Tyrkiet; 
betragter denne retssag som en 
demonstration af retssystemets 
beklagelige manglende troværdighed i 
Tyrkiet;

Or. en
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Ændringsforslag 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. anbefaler de tyrkiske myndigheder at 
tillade fri anvendelse af kurdisk i alle 
aspekter af det offentlige liv i de 
kurdisktalende områder, herunder i 
skoler, kommuner, domstole og 
forretningslivet; tilskynder den tyrkiske 
regering til at arbejde for, at kurdisk 
bliver en del af den tosprogede 
undervisning fra børnehaven og frem, og 
til at starte et program for statsstøtte til 
uddannelse af lærere i kurdiske sprog; 
understreger vigtigheden af, at 
premierminister Erdogan og hans 
regering intensiverer deres bestræbelser 
for at overbevise den offentlige mening i 
Tyrkiet om, at reformer, som sigter mod 
ligebehandling, er berettigede på basis af 
retfærdighed og fairness og den fælles 
historie, og for at overbevise kurderne om, 
at reformer vil blive gennemført fuldt ud; 
anbefaler den tyrkiske regering at hjælpe 
med at informere offentligheden om, at 
flersprogethed i undervisningen, etnisk 
diversitet og større beføjelser til 
lokalregeringer internationalt anses for 
legitimt;

Or. en

Ændringsforslag 173
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9b. er bekymret over politiets overdrevne 
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magtanvendelse i demonstrationer 
vedrørende det kurdiske spørgsmål, 
studenterrettigheder og 
fagforeningsrettigheder; understreger, at 
tortur og mishandling fra 
sikkerhedsstyrkernes side fortsat giver 
anledning til stor bekymring, trods de 
lovgivningsmæssige forbedringer;

Or. en

Ændringsforslag 174
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 9 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9c. mener, at Tyrkiets bestemmelser for 
politiske partier fortsat udgør en 
grundlæggende begrænsning af 
foreningsfriheden; opfordrer Tyrkiet til 
forfatningsmæssigt at begrænse lukning 
til kun de politiske partier, som taler for 
voldsanvendelse som et middel til at 
omstyrte forfatningen, i tråd med 
Venedigkommissionens anbefalinger;

Or. en

Ændringsforslag 175
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 

udgår
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allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan 
og give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

Or. de

Ændringsforslag 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan 
og give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan 

udgår
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og give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

Or. en

Ændringsforslag 178
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan 
og give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 179
Sophocles Sophocleous

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
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give reformprocessen et skub fremad;
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

give reformprocessen et skub fremad;

Or. en

Ændringsforslag 180
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at indgå i en mere intens 
dialog ved at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks på områder, hvor Tyrkiet har 
behov for yderligere forbedringer, ville 
skabe en klar køreplan og give 
reformprocessen et skub fremad; opfordrer 
derfor Rådet til fornyede bestræbelser på at 
få åbnet kapitel 23 og 24;

Or. en

Ændringsforslag 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 

10. støtter Kommissionens nye tilgang med 
at åbne kapitlerne om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og om retlige 
og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
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allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

Or. nl

Ændringsforslag 182
Ioannis Kasoulides

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet og alle berørte 
parter til fornyede bestræbelser, der kan 
føre til at få åbnet kapitel 23 og 24;

Or. en

Ændringsforslag 183
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang vedrørende forhandlingsrammen 
for nye kandidatlande med at åbne 
kapitlerne om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og om retlige 
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allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad;
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24; opfordrer den tyrkiske regering til at 
opfylde alle sine relevante retlige 
forpligtelser på grundlag af gældende 
EU-ret og forhandlingsrammen og fuldt 
ud og uden forskel at respektere EU's 
medlemsstaters suveræne rettigheder, 
navnlig de grundlæggende rettigheder og 
retssystemerne;

Or. en

Ændringsforslag 184
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad;
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24; bemærker nylige presseforlydender 
om, at den franske regering ønsker at 
ophæve blokeringen af kapitlet om den 
økonomiske og monetære politik; mener, 
at dette kunne fungere som en katalysator 
for en yderligere positiv bevægelse hen 
mod en tiltrædelse;

Or. en
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Ændringsforslag 185
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad; 
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24;

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye 
tilgang med at åbne kapitlerne om 
retsvæsenet og grundlæggende rettigheder 
og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til 
allersidst; fremhæver, at officielle 
benchmarks ville skabe en klar køreplan og 
give reformprocessen et skub fremad;
opfordrer derfor Rådet til fornyede 
bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 
24; opfordrer Kommissionen til at 
fremsende screeningrapporter vedrørende 
disse kapitler;

Or. en

Ændringsforslag 186
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a. opfordrer Tyrkiet til at tilpasse sin 
lovgivning til EU's
databeskyttelseslovgivning; understreger, 
at Tyrkiet bør ratificere både 
Europarådets konvention om beskyttelse 
af individuelle rettigheder i forbindelse 
med automatisk behandling af 
personoplysninger og tillægsprotokollen 
om tilsynsmyndigheder og 
grænseoverskridende datastrømme med 
henblik på at forbedre forholdet mellem 
EU og Tyrkiet inden for retligt 
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samarbejde og politisamarbejde, 
antiterrorvirksomhed og cybersikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 187
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden og udnævnelsen af den 
første chef for ombudsmandsinstitutionen, 
som skal sikre denne institutions 
troværdighed gennem sine afgørelser; 
understreger, at oprettelsen af
ombudsmandsinstitutionen er et vigtigt 
skridt i retning af at beskytte borgernes 
rettigheder og sikre ansvarliggørelsen af 
den offentlige forvaltning; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden og udnævnelsen af den 
første chef for ombudsmandsinstitutionen, 
som skal sikre denne institutions 
troværdighed gennem sine afgørelser; 
understreger, at den første chef for
ombudsmandsinstitutionen bør fremme 
offentlighedens tillid til gennemsigtighed 
og ansvarlighed i de offentlige tjenester;
minder om, at den første chef for 
ombudsmandsinstitutionen og 
bestyrelsesmedlemmerne bør vælges 
blandt upartiske kandidater; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden og udnævnelsen af den 
første chef for 

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden; understreger, at 
oprettelsen af ombudsmandsinstitutionen
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ombudsmandsinstitutionen, som skal 
sikre denne institutions troværdighed 
gennem sine afgørelser; understreger, at 
oprettelsen af ombudsmandsinstitutionen
er et vigtigt skridt i retning af at beskytte 
borgernes rettigheder og sikre 
ansvarliggørelsen af den offentlige 
forvaltning; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

skal være et vigtigt skridt i retning af at 
beskytte borgernes rettigheder og sikre 
ansvarliggørelsen af den offentlige 
forvaltning; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden og udnævnelsen af den 
første chef for 
ombudsmandsinstitutionen, som skal sikre 
denne institutions troværdighed gennem 
sine afgørelser; understreger, at oprettelsen 
af ombudsmandsinstitutionen er et vigtigt 
skridt i retning af at beskytte borgernes 
rettigheder og sikre ansvarliggørelsen af 
den offentlige forvaltning; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden, som skal sikre denne 
institutions troværdighed gennem sine 
afgørelser; understreger, at oprettelsen af 
ombudsmandsinstitutionen er et vigtigt 
skridt i retning af at beskytte borgernes 
rettigheder og sikre ansvarliggørelsen af 
den offentlige forvaltning; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 190
Richard Howitt

Forslag til beslutning
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Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden og udnævnelsen af den 
første chef for ombudsmandsinstitutionen, 
som skal sikre denne institutions 
troværdighed gennem sine afgørelser; 
understreger, at oprettelsen af 
ombudsmandsinstitutionen er et vigtigt 
skridt i retning af at beskytte borgernes 
rettigheder og sikre ansvarliggørelsen af 
den offentlige forvaltning; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

11. ser med tilfredshed på loven om 
ombudsmanden og udnævnelsen af den 
første chef for ombudsmandsinstitutionen, 
som skal sikre denne institutions 
troværdighed gennem sine afgørelser; 
understreger, at oprettelsen af 
ombudsmandsinstitutionen er et vigtigt 
skridt i retning af at beskytte borgernes 
rettigheder og sikre ansvarliggørelsen af 
den offentlige forvaltning; noterer den 
bekymring, som Human Rights Watch 
har udtrykt i sin årsberetning 2013 over 
tæt regeringskontrol af udnævnelserne til 
de nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, som blev 
oprettet i marts 2012, og til 
ombudsmandsinstitutionen, som blev 
oprettet i juni 2012; understreger, at 
regeringen bør tage klare skridt til at 
sikre, at offentlighedens tillid til potentielt 
vigtige tilsynsmekanismer ikke 
undergraves; opfordrer 
ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at 
sikre, at vedtægten om den interne 
beslutningstagningsproces sikrer 
institutionens uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. tilskynder Tyrkiet til at fortsætte 
processen med civil kontrol med 
sikkerhedsstyrkerne; opfordrer til, at 
loven om provinsernes administration 
ændres, således at civile myndigheder får 

udgår
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bredere kontrol med militære operationer 
og gendarmeriets 
retshåndhævelsesaktiviteter; understreger 
vigtigheden af, at der etableres et 
uafhængigt klageorgan vedrørende 
retshåndhævelse, som kan undersøge 
klager over 
menneskerettighedskrænkelser, overgreb 
og mulige lovbrud foretaget af tyrkiske 
retshåndhævelsesmyndigheder; mener, at 
der er behov for en reform af de retlige 
bestemmelser om den militære højesterets 
sammensætning og beføjelser;

Or. nl

Ændringsforslag 192
Adrian Severin
Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. tilskynder Tyrkiet til at fortsætte 
processen med civil kontrol med 
sikkerhedsstyrkerne; opfordrer til, at loven 
om provinsernes administration ændres, 
således at civile myndigheder får bredere 
kontrol med militære operationer og
gendarmeriets retshåndhævelsesaktiviteter; 
understreger vigtigheden af, at der 
etableres et uafhængigt klageorgan 
vedrørende retshåndhævelse, som kan 
undersøge klager over 
menneskerettighedskrænkelser, overgreb 
og mulige lovbrud foretaget af tyrkiske 
retshåndhævelsesmyndigheder; mener, at 
der er behov for en reform af de retlige 
bestemmelser om den militære højesterets 
sammensætning og beføjelser;

12. tilskynder Tyrkiet til at fortsætte 
processen med civil kontrol med 
sikkerhedsstyrkerne; opfordrer til, at loven 
om provinsernes administration ændres, 
således at civile myndigheder får bredere 
kontrol med militære operationer og 
gendarmeriets retshåndhævelsesaktiviteter; 
understreger vigtigheden af, at der 
etableres et uafhængigt klageorgan 
vedrørende retshåndhævelse, som kan 
undersøge klager over 
menneskerettighedskrænkelser, overgreb 
og mulige lovbrud foretaget af tyrkiske 
retshåndhævelsesmyndigheder; glæder sig 
over lovforslaget i parlamentet vedrørende 
tilsynsudvalget vedrørende 
retshåndhævelse, som skal efterforske og 
straffe retshåndhævelsespersonale, som er 
involveret i forbrydelser eller uretmæssig
behandling; mener, at der er behov for en 
reform af de retlige bestemmelser om den 
militære højesterets sammensætning og 
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beføjelser;

Or. en

Ændringsforslag 193
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. opfordrer Tyrkiet til at oprette den 
nationale forebyggelsesmekanisme i 
henhold til den valgfri protokol til 
konventionen mod tortur, som blev 
ratificeret i 2011;

Or. en

Ændringsforslag 194
Eduard Kukan

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. påpeger den fortsatte og betænkelige 
praksis med at strafforfølge 
menneskerettighedsforkæmpere, aktivister 
og journalister, der viderebringer 
oplysninger om 
menneskerettighedskrænkelser; 

Or. en

Ændringsforslag 195
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale; 
beklager, at disse sager er blevet 
overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i 
processen;

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale;

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af KCK-retssagen og
påståede kupplaner, såsom sagerne om
"Ergenekon" og "Sledgehammer" skal 
demonstrere de tyrkiske demokratiske 
institutioners og retssystemets styrke og 
vise, at disse fungerer på korrekt, 
uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, 
og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende 
rettigheder; beklager, at disse sager er 
blevet overskygget af bekymringer over 
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beklager, at disse sager er blevet 
overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i 
processen;

deres store rækkevidde og manglerne i 
processen;

Or. en

Ændringsforslag 197
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale; 
beklager, at disse sager er blevet
overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i 
processen;

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale mod de 
anklagere i disse sager; beklager, at disse 
sagers legitimitet er blevet undergravet af 
bekymringer over deres for store 
rækkevidde og manglerne i processen, 
hvilket har givet brændstof til den 
eksisterende polarisering i samfundet og 
skadet den demokratiske konsolidering;

Or. en

Ændringsforslag 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 13
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale; 
beklager, at disse sager er blevet 
overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i
processen;

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel efter en 
langvarig varetægtsfængsling af de 
mistænkte; understreger, at 
efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; i mangel af en 
korrekt retssag savner dommene 
legitimitet og troværdighed og skaber 
samtidig en dæmpende effekt, 
uretfærdighed og andre skadevirkninger;
er bekymret over påstandene om brug af 
usammenhængende og konstrueret
bevismateriale; beklager, at disse sagers 
substans er blevet overskygget af 
bekymringer over deres store rækkevidde 
og manglerne i processen;

Or. en

Ændringsforslag 199
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
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fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale; 
beklager, at disse sager er blevet 
overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i 
processen;

fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale; 
beklager, at disse sager er blevet 
overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i 
processen; understreger behovet for 
omfattende reformer af den lovgivning, 
som giver mulighed for lange 
varetægtsfængslinger;

Or. en

Ændringsforslag 200
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret 
over påstandene om brug af 
usammenhængende bevismateriale; 
beklager, at disse sager er blevet 
overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i 
processen;

13. bemærker, at en førsteinstansret i
"Sledgehammer"-sagen har idømt 324 
mistænkte 13-20 års fængsel; understreger, 
at efterforskningen af påståede kupplaner, 
såsom sagerne om "Ergenekon" og
"Sledgehammer" skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og 
retssystemets styrke og vise, at disse 
fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og 
ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er dybt
bekymret over påstandene om brug af 
usammenhængende og falsk
bevismateriale; beklager, at disse sager er 
blevet overskygget af bekymringer over 
deres store rækkevidde og manglerne i 
processen;

Or. en
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Ændringsforslag 201
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over loven om oprettelse af 
den nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution; opfordrer 
til, at den straks gennemføres med henblik 
på at fremme og overvåge den effektive 
indførelse af internationale 
menneskerettighedsstandarder;
understreger betydningen af at anvende 
alle de EU-instrumenter, der er til 
rådighed inden for fremme af 
menneskerettigheder, til aktivt at støtte 
oprettelsen af den nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution og dennes 
funktion samt styrkelsen af 
civilsamfundsorganisationer;

14. glæder sig over loven om oprettelse af 
den nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution; opfordrer 
til, at den straks gennemføres med henblik 
på at fremme og overvåge den effektive 
indførelse af internationale 
menneskerettighedsstandarder;

Or. nl

Ændringsforslag 202
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. glæder sig over loven om oprettelse af 
den nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution; opfordrer 
til, at den straks gennemføres med henblik 
på at fremme og overvåge den effektive 
indførelse af internationale 
menneskerettighedsstandarder; 
understreger betydningen af at anvende alle 
de EU-instrumenter, der er til rådighed 
inden for fremme af menneskerettigheder, 
til aktivt at støtte oprettelsen af den 
nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution og dennes 
funktion samt styrkelsen af 

14. glæder sig over loven om oprettelse af 
den nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution; opfordrer 
til, at den straks gennemføres med henblik 
på at fremme og overvåge den effektive 
indførelse af internationale 
menneskerettighedsstandarder; 
understreger betydningen af at anvende alle 
de EU-instrumenter, der er til rådighed 
inden for fremme af menneskerettigheder, 
til aktivt at støtte oprettelsen af den 
nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution og dennes 
funktion samt styrkelsen af 
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civilsamfundsorganisationer; civilsamfundsorganisationer; glæder sig 
over gennemførelsen af retten til 
individuelle sagsanlæg ved 
forfatningsdomstolen i september 2012; 

Or. en

Ændringsforslag 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. understreger, at aktive og 
uafhængige civilsamfundsorganisationer 
(CSO'er) er vigtige for demokratiet; 
understreger vigtigheden af en dialog med 
CSO'er og den afgørende rolle, som de 
spiller ved at bidrage til et øget regionalt 
samarbejde om sociale og politiske 
aspekter; er derfor bekymret over, at 
CSO'er fortsat udsættes for bøder, 
opløsningssager og administrative 
hindringer for deres arbejde, og at høring 
af CSO'er fortsat mere er en undtagelse 
end reglen; glæder sig over den tyrkiske 
regerings øgede samarbejde med ngo'er, 
men opfordrer til, at de høres mere bredt i 
forbindelse med den politiske proces, 
herunder udformningen af politikker og 
love, og med overvågningen af 
myndighedernes aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

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

14b. noterer, at der kun er gjort 
begrænsede fremskridt inden for 
arbejdsmarkeds- og 
fagforeningsrettigheder; beklager, at 
lovgivningen om tjenestemænds 
rettigheder stadig ikke opfylder EU's og 
ILO's standarder, og at fagforeningers 
kollektive aktioner er underlagt talrige 
begrænsninger; opfordrer Tyrkiet til at 
fortsætte arbejdet med ny lovgivning på 
dette område for at sikre, at den er i 
overensstemmelse med gældende EU-ret 
og ILO's konventioner;

Or. en

Ændringsforslag 205
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 
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aktivt at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter;

aktivt at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i den 
politiske beslutningsproces samt på 
ledelsesniveau i forvaltningen og i den 
private sektor; glæder sig over 
uddannelsen af embedsmænd i ligestilling 
mellem kønnene;

Or. en

Ændringsforslag 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 
aktivt at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter;

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; roser Tyrkiets forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 
aktivt at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter og ved 
at gennemgå visse særlige love, der 
regulerer beskæftigelse i Tyrkiet;

Or. en
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Ændringsforslag 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 
aktivt at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter;

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 
aktivt at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor;

Or. en


