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Ändringsförslag 1
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Beaktandeled 1a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 10.2 och 
14.2 i fördraget om Europeiska unionen,

Or. en

Ändringsförslag 2
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner, särskilt resolutionen av den 
9 mars 2011 om 2010 års framstegsrapport 
om Turkiet*, av den 29 mars 2012 om 
2011 års framstegsrapport om Turkiet* och 
av den 22 maj 2012 om ett 2020-perspektiv 
för kvinnor i Turkiet*,

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner, särskilt av den 18 juni 1987, 
av den 9 mars 2011 om 2010 års 
framstegsrapport om Turkiet1, av den 
29 mars 2012 om 2011 års 
framstegsrapport om Turkiet2 och av den 
22 maj 2012 om ett 2020-perspektiv för 
kvinnor i Turkiet3,

Or. it

Ändringsförslag 3
Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Beaktandeled 3

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0090.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0116.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0212.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner, särskilt resolutionen av den 
9 mars 2011 om 2010 års framstegsrapport 
om Turkiet*, av den 29 mars 2012 om 
2011 års framstegsrapport om Turkiet* och
av den 22 maj 2012 om ett 2020-perspektiv 
för kvinnor i Turkiet*,

– med beaktande av sina tidigare 
resolutioner, särskilt av den 9 mars 2011 
om 2010 års framstegsrapport om Turkiet1, 
av den 29 mars 2012 om 2011 års 
framstegsrapport om Turkiet2, av den 
22 maj 2012 om ett 2020-perspektiv för 
kvinnor i Turkiet3 och av den 
22 november 2012 om utvidgningspolitik, 
kriterier och EU:s strategiska intressen4,

Or. en

Ändringsförslag 4
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Beaktandeled 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av förhandlingsramen för 
Turkiet av den 3 oktober 2005,

– med beaktande av förhandlingsramen för 
Turkiet av den 3 oktober 2005 och 
uttalandet av den 21 september 2005 från 
Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater,

Or. en

Ändringsförslag 5
Sophocles Sophocleous

Förslag till resolution
Beaktandeled 4a (nytt)

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0090.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0116.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0212.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0453.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av motuttalandet av den 
21 september 2005 från Europeiska 
gemenskapen och dess medlemsstater,

Or. en

Ändringsförslag 6
Eleni Theocharous, Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela, Michèle Rivasi, 
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Beaktandeled 4a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av sina resolutioner av
den 18 juni 1987 om förbindelserna 
mellan Armenien och Turkiet och av den 
28 september 2005 om inledandet av 
förhandlingar med Turkiet,

Or. en

Ändringsförslag 7
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

Or. en

Ändringsförslag 8
Laurence J.A.J. Stassen
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Förslag till resolution
Beaktandeled 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter det att 
rådet godkänt förhandlingsramen;
inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på rättvisa och stränga villkor 
och reformvilja och där resultatet inte är 
givet på förhand,

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter att rådet 
godkänt förhandlingsramen, och att 
inledningen av dessa förhandlingar 
utgjorde startpunkten för en 
evighetshistoria,

Or. nl

Ändringsförslag 9
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter det att 
rådet godkänt förhandlingsramen;
inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på rättvisa och stränga villkor 
och reformvilja och där resultatet inte är 
givet på förhand,

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter det att 
rådet godkänt förhandlingsramen;
inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en process som grundar 
sig på rättvisa och stränga villkor och 
reformvilja,

Or. en

Ändringsförslag 10
Salvador Sedó i Alabart

Förslag till resolution
Beaktandeled 8
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter det att 
rådet godkänt förhandlingsramen;
inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på rättvisa och stränga villkor 
och reformvilja och där resultatet inte är 
givet på förhand,

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter det att 
rådet godkänt förhandlingsramen;
inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en process som grundar 
sig på rättvisa och stränga villkor och 
reformvilja,

Or. en

Ändringsförslag 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Beaktandeled 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter det att 
rådet godkänt förhandlingsramen;
inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på rättvisa och stränga villkor 
och reformvilja och där resultatet inte är 
givet på förhand,

– med beaktande av att 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
inleddes den 3 oktober 2005 efter det att 
rådet godkänt förhandlingsramen;
inledandet av dessa förhandlingar utgör 
startpunkten för en lång process som 
grundar sig på rättvisa och stränga villkor 
och reformvilja och där resultatet inte är 
givet på förhand; det gemensamma målet 
är ett fullständigt EU-medlemskap så 
snart som medlemskapskriterierna 
uppfyllts,

Or. en

Ändringsförslag 12
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström

Förslag till resolution
Beaktandeled 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet har åtagit 
sig att genomföra reformer, upprätthålla 
goda förbindelser med sina grannländer
och gradvis anpassa sig till EU; detta 
arbete bör betraktas som en möjlighet för 
Turkiet att fortsätta sin modernisering och 
att konsolidera och ytterligare förbättra 
sina demokratiska institutioner och 
rättsstatsprincipen samt respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter,

– med beaktande av att Turkiet har åtagit 
sig att genomföra reformer och gradvis 
anpassa sig till EU och av att detta arbete 
bör betraktas som en möjlighet för Turkiet 
att fortsätta sin modernisering och 
konsolidera och ytterligare förbättra sina 
demokratiska institutioner och 
rättsstatsprincipen samt respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter,

Or. en

Ändringsförslag 13
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Beaktandeled 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet har åtagit 
sig att genomföra reformer, upprätthålla 
goda förbindelser med sina grannländer 
och gradvis anpassa sig till EU; detta 
arbete bör betraktas som en möjlighet för 
Turkiet att fortsätta sin modernisering och 
att konsolidera och ytterligare förbättra 
sina demokratiska institutioner och 
rättsstatsprincipen samt respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter,

– med beaktande av att Turkiet har åtagit 
sig att genomföra reformer måste landet 
också avstå från alla hot mot 
EU:s medlemsstater och sålunda
upprätthålla goda förbindelser med sina 
grannländer och gradvis anpassa sig till 
EU; detta arbete bör betraktas som en 
möjlighet för Turkiet att fortsätta sin 
modernisering och att konsolidera och 
ytterligare förbättra sina demokratiska 
institutioner och rättsstatsprincipen samt 
respektera mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter,

Or. en

Ändringsförslag 14
Laurence J.A.J. Stassen
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Förslag till resolution
Beaktandeled 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet har åtagit 
sig att genomföra reformer, upprätthålla 
goda förbindelser med sina grannländer 
och gradvis anpassa sig till EU; detta 
arbete bör betraktas som en möjlighet för 
Turkiet att fortsätta sin modernisering och 
att konsolidera och ytterligare förbättra 
sina demokratiska institutioner och 
rättsstatsprincipen samt respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter,

– med beaktande av att Turkiet har åtagit 
sig att genomföra reformer, upprätthålla 
goda förbindelser med sina grannländer 
och gradvis anpassa sig till EU; detta 
arbete bör betraktas som en möjlighet för 
Turkiet att fortsätta sin modernisering och 
att konsolidera och ytterligare förbättra 
sina demokratiska institutioner och 
rättsstatsprincipen samt respektera 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter; med beaktande av att Turkiet har 
misslyckas totalt på dessa områden och på 
så sätt bevisar att landet aldrig vill eller 
kan ansluta sig till EU,

Or. nl

Ändringsförslag 15
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att yttrandefriheten i 
allt oftare kränks och av att situationen 
för religiösa och kulturella minoriteter 
fortfarande är otillfredsställande,

Or. en

Ändringsförslag 16
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att EU även i 
fortsättningen bör utgöra riktmärket för 
reformer i Turkiet,

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 17
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att EU även i 
fortsättningen bör utgöra riktmärket för 
reformer i Turkiet,

– med beaktande av att EU även i 
fortsättningen kan utgöra ett av de 
viktigaste riktmärkena för reformer i 
Turkiet,

Or. it

Ändringsförslag 18
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att en 
grundförutsättning för anslutning till EU –
en gemenskap grundad på gemensamma 
värden, lojalt samarbete och solidaritet 
gentemot de andra medlemsstaterna –
fortfarande är att alla Köpenhamnskriterier 
uppfylls fullt ut och att det finns 
integrationskapacitet i EU, i enlighet med 
slutsatserna från Europeiska rådets möte 
i december 2006,

– med beaktande av att en 
grundförutsättning för anslutning till EU är 
att alla Köpenhamnskriterier uppfylls fullt 
ut och att det finns integrationskapacitet i 
EU, i enlighet med slutsatserna från 
Europeiska rådets möte i december 2006;
med beaktande av att Turkiet aldrig 
kommer att (kunna eller vilja) uppfylla 
kriterierna till fullo och att landet sålunda 
aldrig bör ansluta sig till EU,

Or. nl
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Ändringsförslag 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Beaktandeled 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att en 
grundförutsättning för anslutning till EU –
en gemenskap grundad på gemensamma 
värden, lojalt samarbete och solidaritet 
gentemot de andra medlemsstaterna –
fortfarande är att alla Köpenhamnskriterier 
uppfylls fullt ut och att det finns 
integrationskapacitet i EU, i enlighet med 
slutsatserna från Europeiska rådets möte 
i december 2006,

– med beaktande av att en 
grundförutsättning för anslutning till EU –
en gemenskap grundad på gemensamma 
värden, lojalt samarbete och solidaritet 
gentemot de andra medlemsstaterna –
fortfarande är att alla Köpenhamnskriterier 
uppfylls fullt ut,

Or. en

Ändringsförslag 20
Renate Sommer

Förslag till resolution
Beaktandeled 11a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet har flest 
fängslade journalister i världen och att 
detta inskränkande av yttrande- och 
pressfriheten innebär ett brott mot en av 
de viktigaste grundprinciperna i 
Köpenhamnskriterierna,

Or. de

Ändringsförslag 21
Renate Sommer
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Förslag till resolution
Beaktandeled 11b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att omkring 
3 000 studenter för närvarande stämplas 
som ”terrorister” av det turkiska 
rättsväsendet,

Or. de

Ändringsförslag 22
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att den positiva 
agendan lanserades i maj 2012 för att 
stödja och komplettera förhandlingarna
genom ökat samarbete på en rad områden 
av gemensamt intresse,

– med beaktande av att den positiva 
agendan lanserades i maj 2012 för att 
komplettera och stärka 
anslutningsförhandlingarna genom ökat 
samarbete på en rad områden av 
gemensamt intresse,

Or. en

Ändringsförslag 23
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Beaktandeled 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att den positiva 
agendan lanserades i maj 2012 för att 
stödja och komplettera förhandlingarna 
genom ökat samarbete på en rad områden 
av gemensamt intresse,

– med beaktande av att den positiva 
agendan lanserades i maj 2012 för att 
stödja och komplettera förhandlingarna 
genom ökat samarbete på en rad områden 
av gemensamt intresse, och med 
beaktande av att detta initiativ inte 
ersätter anslutningsförhandlingarna utan 
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snarare kompletterar dem,

Or. en

Ändringsförslag 24
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att den positiva
agendan lanserades i maj 2012 för att 
stödja och komplettera förhandlingarna 
genom ökat samarbete på en rad områden 
av gemensamt intresse,

– med beaktande av att den naiva agendan 
lanserades i maj 2012 för att stödja och 
komplettera förhandlingarna genom ökat 
samarbete på en rad områden av 
gemensamt intresse,

Or. nl

Ändringsförslag 25
Renate Sommer

Förslag till resolution
Beaktandeled 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om 
att placera rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den 
betydelse som kapitel 23 om rättsväsen 
och grundläggande rättigheter och kapitel 
24 om rättvisa, frihet och säkerhet har 
i förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta 
klara riktmärken och för att så mycket tid 
som möjligt ska finnas för att bygga upp 
den lagstiftning, de institutioner och den 
solida utveckling i genomförandet som 
krävs,

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om 
att placera rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen,



PE504.377v01-00 14/123 AM\926673SV.doc

SV

Or. de

Ändringsförslag 26
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Beaktandeled 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om 
att placera rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den 
betydelse som kapitel 23 om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 
om rättvisa, frihet och säkerhet har 
i förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och för att så mycket tid som 
möjligt ska finnas för att bygga upp den 
lagstiftning, de institutioner och den solida 
utveckling i genomförandet som krävs,

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt
rörande förhandlingsramarna för nya 
kandidatländer om att placera 
rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den 
betydelse som kapitel 23 om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 
om rättvisa, frihet och säkerhet har i 
förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och för att så mycket tid som 
möjligt ska finnas för att bygga upp den 
lagstiftning, de institutioner och den solida 
utveckling i genomförandet som krävs,

Or. en

Ändringsförslag 27
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Beaktandeled 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om 
att placera rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den 
betydelse som kapitel 23 om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt, som 
visserligen inte kan tillämpas på Turkiet,
om att placera rättsstatligheten i centrum 
för anslutningsprocessen samt bekräftade 
den betydelse som kapitel 23 om rättsväsen 
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om rättvisa, frihet och säkerhet har 
i förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och för att så mycket tid som 
möjligt ska finnas för att bygga upp den 
lagstiftning, de institutioner och den solida 
utveckling i genomförandet som krävs,

och grundläggande rättigheter och kapitel 
24 om rättvisa, frihet och säkerhet har 
i förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och för att så mycket tid som 
möjligt ska finnas för att bygga upp den 
lagstiftning, de institutioner och den solida 
utveckling i genomförandet som krävs,

Or. en

Ändringsförslag 28
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om 
att placera rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den 
betydelse som kapitel 23 om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 
om rättvisa, frihet och säkerhet har 
i förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och för att så mycket tid som 
möjligt ska finnas för att bygga upp den 
lagstiftning, de institutioner och den solida 
utveckling i genomförandet som krävs,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 29
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 13
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om 
att placera rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den 
betydelse som kapitel 23 om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 
om rättvisa, frihet och säkerhet har 
i förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och för att så mycket tid som 
möjligt ska finnas för att bygga upp den 
lagstiftning, de institutioner och den solida 
utveckling i genomförandet som krävs,

– med beaktande av att rådet i sina 
slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om 
att placera rättsstatligheten i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den 
betydelse som kapitel 23 om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 
om rättvisa, frihet och säkerhet har 
i förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp 
tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och för att så mycket tid som 
möjligt ska finnas för att bygga upp den 
lagstiftning, de institutioner och den solida 
utveckling i genomförandet som krävs,
med beaktande av att resultaten hittills på 
intet sätt har varit tillfredsställande,

Or. nl

Ändringsförslag 30
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att ett antal reformer 
av domstolsväsendet, lagstiftning, 
institutioner och praxis genomförts i 
Turkiet; emellertid kvarstår ett antal 
varaktiga problem, framför allt vad gäller 
rättsskipningen i Turkiet, att allvarligt 
påverka möjligheten att åtnjuta mänskliga 
rättigheter och yttrandefrihet i Turkiet, 
såväl som allmänhetens uppfattning om 
rättssystemets oberoende och opartiskhet;
som ett resultat av dessa problem har ett 
stort antal mål inletts mot journalister, 
aktivister och intellektuella,

Or. en
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Ändringsförslag 31
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska länge och sin viktiga regionala 
roll och att anslutningsprocessen 
fortfarande är den mest lämpliga ramen 
för att främja EU-relaterade reformer i 
Turkiet; med beaktande av att
kommissionen uttryckte sin oro över 
Turkiets avsaknad av framsteg när det 
gäller att uppfylla de politiska kriterierna,

– med beaktande av att kommissionen med 
rätta uttryckt sin oro över Turkiets 
avsaknad av framsteg när det gäller att 
uppfylla de politiska kriterierna,

Or. nl

Ändringsförslag 32
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska länge och sin viktiga regionala 
roll och att anslutningsprocessen 
fortfarande är den mest lämpliga ramen för 
att främja EU-relaterade reformer i 
Turkiet; med beaktande av att 
kommissionen uttryckte sin oro över 
Turkiets avsaknad av framsteg när det 
gäller att uppfylla de politiska kriterierna,

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska läge och sin viktiga regionala 
roll och att anslutningsprocessen 
fortfarande är den mest lämpliga ramen för 
att främja EU-relaterade reformer i Turkiet,
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Or. en

Ändringsförslag 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska länge och sin viktiga regionala 
roll och att anslutningsprocessen 
fortfarande är den mest lämpliga ramen 
för att främja EU-relaterade reformer i 
Turkiet; med beaktande av att 
kommissionen uttryckte sin oro över 
Turkiets avsaknad av framsteg när det 
gäller att uppfylla de politiska kriterierna,

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska läge och sin viktiga regionala 
roll; med beaktande av att kommissionen 
uttryckte sin oro över Turkiets avsaknad av 
framsteg när det gäller att uppfylla de 
politiska kriterierna,

Or. nl

Ändringsförslag 34
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska länge och sin viktiga regionala 
roll och att anslutningsprocessen 
fortfarande är den mest lämpliga ramen för 
att främja EU-relaterade reformer i 
Turkiet; med beaktande av att 
kommissionen uttryckte sin oro över 
Turkiets avsaknad av framsteg när det 

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska läge och sin viktiga regionala 
roll och att anslutningsprocessen 
fortfarande är en av de mest lämpliga 
ramarna för att främja reformer i Turkiet;
med beaktande av att kommissionen 
uttryckte sin oro över Turkiets avsaknad av 
framsteg när det gäller att uppfylla de 
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gäller att uppfylla de politiska kriterierna, politiska kriterierna,

Or. it

Ändringsförslag 35
Richard Howitt

Förslag till resolution
Beaktandeled 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska länge och sin viktiga regionala 
roll och att anslutningsprocessen
fortfarande är den mest lämpliga ramen för 
att främja EU-relaterade reformer i Turkiet;
med beaktande av att kommissionen 
uttryckte sin oro över Turkiets avsaknad av 
framsteg när det gäller att uppfylla de 
politiska kriterierna,

– med beaktande av att kommissionen i sin 
utvidgningsstrategi för 2012 drog 
slutsatsen att Turkiet spelar en nyckelroll 
för EU på grund av sin ekonomi, sitt 
strategiska länge och sin viktiga regionala 
roll och att förhandlingsprocessen med 
slutmålet att ansluta sig till EU 
fortfarande är den enda ramen för att 
främja EU-relaterade reformer i Turkiet;
med beaktande av att kommissionen 
uttryckte sin oro över Turkiets avsaknad av 
framsteg när det gäller att uppfylla de 
politiska kriterierna,

Or. en

Ändringsförslag 36
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att kommissionen 
uttryckt sin oro över Turkiets långsamma 
framsteg när det gäller att uppfylla de 
politiska kriterierna,

Or. en
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Ändringsförslag 37
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 14b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Turkiets framsteg 
med att reformera författningen,

Or. en

Ändringsförslag 38
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Beaktandeled 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har 
genomfört de bestämmelser som följer av
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta,

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte fullt ut har genomfört bestämmelserna 
i tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet och att EU 
fortfarande inte vidtagit alla nödvändiga 
åtgärder för att bryta turkcyprioternas 
isolering, vilka fastställdes i rådets
slutsatser av den 26 april 2004, trots att 
turkcyprioterna upprepade gånger tydligt 
gett uttryck för sin önskan om att tillhöra 
unionen,

Or. en

Ändringsförslag 39
Sarah Ludford

Förslag till resolution
Beaktandeled 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet fortfarande – med beaktande av att Turkiet fortfarande 
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inte, nu för sjunde året i rad, har 
genomfört de bestämmelser som följer av
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta,

inte fullt ut har genomfört bestämmelserna 
i tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet och att EU 
fortfarande inte vidtagit alla nödvändiga 
åtgärder för att bryta turkcyprioternas 
isolering, vilka fastställdes i rådets 
slutsatser av den 26 april 2004,

Or. en

Ändringsförslag 40
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har 
genomfört de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta,

– med beaktande av att både Turkiet och 
EU fortfarande endast delvis har 
genomfört de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta,

Or. en

Ändringsförslag 41
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har genomfört 
de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta,

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har genomfört 
de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta, något som 
visar att Turkiet aldrig vill eller kan 
ansluta sig till EU,

Or. nl
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Ändringsförslag 42
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har genomfört 
de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta,

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har genomfört 
de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta och att det 
heller inte finns några tecken på att 
landet har för avsikt att genomföra dem 
framöver; med beaktande av att Turkiet 
inte kan göra några som helst framsteg i 
anslutningsprocessen om det inte 
tillämpar tilläggsprotokollet,

Or. it

Ändringsförslag 43
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till resolution
Beaktandeled 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har genomfört 
de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta,

– med beaktande av att Turkiet fortfarande 
inte, nu för sjunde året i rad, har genomfört 
de bestämmelser som följer av 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
och tilläggsprotokollet till detta; dessutom 
har rådets slutsatser av den 26 april 2004 
om Cypern fortfarande inte genomförts,

Or. en

Ändringsförslag 44
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann
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Förslag till resolution
Beaktandeled 15a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet, av eget 
intresse och för att förbättra stabiliteten 
och främja goda förbindelser med sina 
grannländer och ett positivt politiskt och 
ekonomiskt partnerskap, måste öka sina 
insatser för att lösa kvarstående bilaterala 
problem med sina närmaste grannländer i 
enlighet med internationell rätt och 
FN:s resolutioner,

Or. en

Ändringsförslag 45
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Beaktandeled 15a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att de 
förhandlingskapitel för vilka de tekniska 
förberedelserna avslutats måste inledas så 
snart som möjligt i enlighet med 
fastställda förfaranden och i linje med 
förhandlingsramen,

Or. en

Ändringsförslag 46
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att det finns ett – med beaktande av att handeln mellan EU 
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ömsesidigt ekonomiskt beroende mellan 
EU och Turkiet, och att handeln mellan 
EU och Turkiet uppgick till totalt 
120 miljarder EUR 2011,

och Turkiet uppgick till totalt 
120 miljarder EUR 2011,

Or. nl

Ändringsförslag 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Förslag till resolution
Beaktandeled 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att det finns ett 
ömsesidigt ekonomiskt beroende mellan 
EU och Turkiet, och att handeln mellan EU 
och Turkiet uppgick till totalt 
120 miljarder EUR 2011,

– med beaktande av att det finns ett 
ömsesidigt ekonomiskt beroende mellan 
EU och Turkiet, att handeln mellan EU och 
Turkiet uppgick till totalt 
120 miljarder EUR 2011, och att de 
nuvarande problemen hindrar 
tullunionen från att fungera effektivt,

Or. en

Ändringsförslag 48
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Beaktandeled 16a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets slutsatser av 
den 26 april 2004,

Or. en

Ändringsförslag 49
Alexander Graf Lambsdorff



AM\926673SV.doc 25/123 PE504.377v01-00

SV

Förslag till resolution
Beaktandeled 18a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
bedömning av det faktum att även om 
stora framsteg har gjorts på bolagsrättens 
område genom inrättandet av en turkisk 
myndighet med ansvar för redovisnings-
och revisionsstandarder är nya lagar om 
företagsstyrning och förbindelserna 
mellan aktieägare och företag inte i linje 
med EU:s regelverk och ökar statens 
inblandning i företagsstyrningen genom 
att myndigheten för kapitalmarknaderna 
får mer makt att kontrollera företag,

Or. en

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

Förslag till resolution
Beaktandeled 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Turkiets potential att 
spela en avgörande roll för att diversifiera 
energiresurserna och rutterna för att 
transitera olja och gas från grannländerna 
till EU,

– med beaktande av Turkiets potential att 
spela en avgörande roll för att diversifiera 
energiresurserna och rutterna för att 
transitera olja, gas och elektricitet från 
grannländerna till EU; med beaktande av 
både Turkiets och EU:s potential att dra 
nytta av Turkiets rika förnybara 
energiresurser för att skapa ett hållbart 
och utsläppssnålt samhälle,

Or. en

Ändringsförslag 51
Adrian Severin
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Förslag till resolution
Beaktandeled 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Turkiets potential att 
spela en avgörande roll för att diversifiera 
energiresurserna och rutterna för att 
transitera olja och gas från grannländerna 
till EU,

– med beaktande av Turkiets avgörande 
roll för att diversifiera energiresurserna och 
rutterna för att transitera olja och gas från 
grannländerna till EU,

Or. en

Ändringsförslag 52
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 19a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Turkiets viktiga 
geostrategiska roll i att skapa en bro 
mellan EU, Nordafrika, Sydkaukasien 
och Mellanöstern och med beaktande av 
Turkiets militära inflytande i 
Mellanöstern och Nordafrika,

Or. en

Ändringsförslag 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Förslag till resolution
Beaktandeled 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att dialogen och 
samarbetet mellan EU och Turkiet om 
stabilitet, demokrati och säkerhet, särskilt 
med tanke på Mellanöstern i stort, är 
strategiskt viktiga; Turkiet har upprepade 
gånger kraftigt fördömt den syriska 

– med beaktande av att dialogen och 
samarbetet mellan EU och Turkiet om 
stabilitet, demokrati och säkerhet, särskilt 
med tanke på Mellanöstern i stort, är 
strategiskt viktiga; med beaktande av
Turkiets grundläggande roll som en 
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regimens våld mot civila och ger 
livsavgörande humanitärt bistånd till syrier 
som flytt undan våldet över gränsen,

inspirationskälla för demokratiseringen 
av arabländerna på viktiga områden, som 
när det gäller politiska och ekonomiska 
reformer, och inrättandet av institutionell 
kapacitet; med beaktande av att Turkiet 
har upprepade gånger kraftigt fördömt den 
syriska regimens våld mot civila och ger 
livsavgörande humanitärt bistånd till syrier 
som flytt undan våldet över gränsen,

Or. en

Ändringsförslag 54
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att dialogen och 
samarbetet mellan EU och Turkiet om 
stabilitet, demokrati och säkerhet, särskilt 
med tanke på Mellanöstern i stort, är 
strategiskt viktiga; Turkiet har upprepade 
gånger kraftigt fördömt den syriska 
regimens våld mot civila och ger 
livsavgörande humanitärt bistånd till syrier 
som flytt undan våldet över gränsen,

– med beaktande av att dialogen och 
samarbetet mellan EU och Turkiet om 
stabilitet, demokrati och säkerhet, särskilt 
med tanke på Mellanöstern i stort, är
utsiktslösa; Turkiet har upprepade gånger 
kraftigt fördömt den syriska regimens våld 
mot civila och ger livsavgörande 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
undan våldet över gränsen,

Or. nl

Ändringsförslag 55
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Beaktandeled 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien måste arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien kan normalisera sina 
förbindelser först när Turkiet erkänner 
folkmordet på armenierna,
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öppna gränsen,

Or. nl

Ändringsförslag 56
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Beaktandeled 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien måste arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen,

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien måste arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen samt erkänna att 
ockupationen av Nagorno-Karabach 
påverkar förbindelserna mellan Armenien 
och Turkiet negativt,

Or. en

Ändringsförslag 57
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien måste arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen,

– med beaktande av att Turkiet måste gå in 
för att sträva efter en normalisering av sina 
förbindelser med Armenien genom att 
ratificera protokollen och öppna gränsen,

Or. it

Ändringsförslag 58
Zbigniew Ziobro
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Förslag till resolution
Beaktandeled 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien måste arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen,

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien borde arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen,

Or. pl

Ändringsförslag 59
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Beaktandeled 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien måste arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att villkorslöst ratificera protokollen och 
öppna gränsen,

– med beaktande av att Turkiet och 
Armenien måste arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom 
att ratificera protokollen och öppna 
gränsen,

Or. en

Ändringsförslag 60
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att utredningen av 
mordet på den turk-armeniska 
journalisten Hrant Dink avslutats, att 
brottet fördömts och att hans mördare fått 
sin dom,

Or. pl
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Ändringsförslag 61
Charles Tannock

Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av resolutionen av den 
18 juni 1987 om en politisk lösning på 
den armeniska frågan,

Or. en

Ändringsförslag 62
Adrian Severin

Förslag till resolution
Beaktandeled 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det hot om casus belli 
(anledning till krigsförklaring) som 
Turkiets nationalförsamling uttalade mot 
Grekland 1995 och som bör tas tillbaka;
det är viktigt att inleda en ny 
förhandlingsrunda mellan Turkiet och 
Grekland för att förbättra relationerna 
mellan länderna.

– med beaktande av det hot om casus belli 
(anledning till krigsförklaring) som 
Turkiets nationalförsamling uttalade mot 
Grekland den 8 juni 1995 som 
motreaktion på det grekiska parlamentets 
beslut, som antogs den 1 juni 1995, om att 
underteckna FN:s havsrättskonvention;
det är viktigt att ta tillbaka hotet som ett 
första steg mot att inleda förhandlingar
mellan Turkiet och Grekland för att 
förbättra relationerna mellan länderna och 
nå en lösning på denna olösta fråga,

Or. en

Ändringsförslag 63
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Beaktandeled 22a (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet spelar en 
betydande strategisk roll för hur 
konflikten i Syrien kommer att utvecklas, 
och att det är oroväckande att regeringen 
i Ankara stöder muslimska extremister 
som är inblandade i konflikten,

Or. pl

Ändringsförslag 64
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 22a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att 
FN:s havsrättskonvention är en del av 
unionens regelverk och har undertecknats 
av EU, de 27 medlemsstaterna samt av 
alla de övriga kandidatländerna,

Or. en

Ändringsförslag 65
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Beaktandeled 22a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den turkiska 
regeringens och domstolsväsendets 
passiva hållning till antisemitiska 
yttringar framför allt i muslimsk och 
nationalistisk turkisk media,

Or. en
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Ändringsförslag 66
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 22b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att yttrandefriheten 
är en av grundpelarna i våra 
demokratiska samhällen som erkänns i 
EU-fördragen och i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt att 
press- och mediefrihet är viktiga 
ingredienser i de politiska kriterierna för 
anslutning som angavs i Köpenhamn,

Or. en

Ändringsförslag 67
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Beaktandeled 22c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av att Turkiet enligt 
kommittén för skydd av journalister har 
flest fängslade journalister i världen,

Or. en

Ändringsförslag 68
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar utgår
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kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp 
av ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

Or. nl

Ändringsförslag 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet anser att ett förnyat 
ömsesidigt åtagande i samband med 
förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.
Parlamentet lovordar kommissionen och 
Turkiet för genomförandet av den positiva 
agendan, som visar hur Turkiet och EU 
med hjälp av ömsesidigt åtagande och 
klara mål kan förbättra sin dialog, nå 
gemensam förståelse och få till stånd en 
positiv förändring.

Or. en

Ändringsförslag 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp 
av ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet anser att ett förnyat 
ömsesidigt åtagande i samband med 
förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

Or. nl

Ändringsförslag 71
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet noterar den positiva 
agendan, som är en fingervisning om hur 
Turkiet och EU med hjälp av ömsesidigt 
åtagande och klara mål vill förbättra sin 
dialog, nå gemensam förståelse och få till 
stånd en positiv förändring. Parlamentet 
understryker emellertid att ett förnyat 
ömsesidigt åtagande i samband med 
förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

Or. de
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Ändringsförslag 72
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
påskynda anslutningsprocessen, nå 
gemensam förståelse och få till stånd en 
positiv förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

Or. en

Ändringsförslag 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring och nödvändiga reformer.
Parlamentet anser att ett förnyat ömsesidigt 
åtagande i samband med 
förhandlingsprocessen krävs för att 
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Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

Or. en

Ändringsförslag 74
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med anslutningsförhandlingarna krävs 
för att bibehålla ett konstruktivt 
förhållande. Parlamentet betonar vikten av 
att skapa villkor för en konstruktiv dialog 
och en grund för en gemensam förståelse.

Or. en

Ändringsförslag 75
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
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ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med anslutningsförhandlingarna krävs 
för att bibehålla ett konstruktivt 
förhållande. Parlamentet betonar vikten av 
att skapa villkor för en konstruktiv dialog 
och en grund för en gemensam förståelse.

Or. en

Ändringsförslag 76
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande och 
uttrycker i detta sammanhang sitt stöd för 
det irländska ordförandeskapets avsikt att 
inleda nya förhandlingskapitel.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.
Parlamentet är oroat över retoriken i det 
offentliga rummet i Turkiet om att landet 
kan komma att överge sin väg mot EU.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.
Parlamentet noterar att dialogen bör 
grunda sig på gemensamma värderingar 
såsom demokrati, rättsstatsprincipen och 
respekt för mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 78
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
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med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.
Parlamentet anser att förhandlingstakten 
enbart är beroende av Turkiets politiska 
vilja att uppfylla riktmärkena, att uppfylla 
kriterierna i förhandlingsramen och 
respektera sina avtalsförpliktelser 
gentemot EU.

Or. en

Ändringsförslag 79
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam 
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
villkor för en konstruktiv dialog och en 
grund för en gemensam förståelse.

1. Europaparlamentet lovordar 
kommissionen och Turkiet för 
genomförandet av den positiva agendan, 
som visar hur Turkiet och EU med hjälp av 
ömsesidigt åtagande och klara mål kan 
förbättra sin dialog, nå gemensam
förståelse och få till stånd en positiv 
förändring. Parlamentet anser att ett 
förnyat ömsesidigt åtagande i samband 
med förhandlingsprocessen krävs för att 
bibehålla ett konstruktivt förhållande.
Parlamentet betonar vikten av att skapa 
ändamålsenliga villkor för en konstruktiv 
dialog och en grund för en gemensam 
förståelse. Parlamentet betonar dessutom 
att hela förfarandet äger rum inom ramen 
för förhandlingsramen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Philip Claeys
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Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker att 
det är mer realistiskt och önskvärt att 
eftersträva ett privilegierat partnerskap 
mellan EU och Turkiet än ett turkiskt 
EU-medlemskap.

Or. nl

Ändringsförslag 81
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som 
en viktig regional aktör och uppmanar 
EU och Turkiet att ytterligare stärka den 
politiska dialogen om utrikespolitiska val 
och mål. Parlamentet beklagar att Turkiet 
även under 2012 i mycket liten 
utsträckning anpassat sig till 
Gusp-förklaringarna. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 82
Alf Svensson

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
unika strategiska politiska och geografiska 
roll för EU:s utrikes- och 
grannskapspolitik. Parlamentet erkänner 
Turkiets roll som en viktig regional aktör 
och uppmanar EU och Turkiet att 
ytterligare stärka den politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål. Parlamentet 
beklagar att Turkiet även under 2012 
i mycket liten utsträckning anpassat sig till 
Gusp-förklaringarna. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner regeringens 
regionala ambition och Turkiets roll som 
en viktig regional aktör och uppmanar EU 
och Turkiet att ytterligare stärka den 
politiska dialogen om utrikespolitiska val 
och mål. Parlamentet beklagar att Turkiet 
även under 2012 i mycket liten 
utsträckning anpassat sig till 
Gusp-förklaringarna. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som 
ett grannland och en viktig regional aktör 
och uppmanar EU och Turkiet att 
ytterligare stärka den politiska dialogen om 
utrikespolitiska val och mål. Parlamentet 
beklagar att Turkiet även under 2012 
i mycket liten utsträckning anpassat sig till 
Gusp-förklaringarna. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 85
Pino Arlacchi

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att delta i ett mer omfattande 
utrikespolitiskt samarbete. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU. Parlamentet understryker att EU kan 
ha nytta av Turkiets allt viktigare roll i 
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utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

arabvärlden och uppmuntrar båda 
sidorna att samarbeta för att stärka 
fredsstyrkorna och demokratin i 
EU:s södra grannskap, ett område av stor 
betydelse för såväl EU som Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 86
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU 
och Turkiet att ytterligare stärka den 
politiska dialogen om utrikespolitiska val 
och mål. Parlamentet beklagar att Turkiet 
även under 2012 i mycket liten 
utsträckning anpassat sig till 
Gusp-förklaringarna. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU.

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och efterlyser en 
ytterligare förstärkning av den pågående 
politiska dialogen mellan EU och Turkiet 
om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

Or. en

Ändringsförslag 87
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
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Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet inte intar 
samma ståndpunkter som EU i 
internationella sammanhang samt att 
landet även under 2012 i mycket liten 
utsträckning anpassade sig till 
Gusp-förklaringarna. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inleda 
förhandlingskapitlet om yttre förbindelser 
(30) för att öka samordningen mellan 
Turkiet och Gusp.

Or. en

Ändringsförslag 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, 
Graham Watson
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Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
utveckla sin utrikespolitik i dialog och 
samarbete med EU.

2. Europaparlamentet betonar Turkiets 
strategiska politiska och geografiska roll 
för EU:s utrikes- och grannskapspolitik.
Parlamentet erkänner Turkiets roll som en 
viktig regional aktör och uppmanar EU och 
Turkiet att ytterligare stärka den politiska 
dialogen om utrikespolitiska val och mål.
Parlamentet beklagar att Turkiet även 
under 2012 i mycket liten utsträckning 
anpassat sig till Gusp-förklaringarna.
Parlamentet kräver särskilt att Turkiet 
anpassar sig noga till EU:s gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitik när det gäller 
islamsk fundamentalism. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin 
utrikespolitik i dialog och samarbete med 
EU. Parlamentet föreslår därför att 
Turkiet bör bjudas in att delta i 
Europeiska rådets möte i december 2013 
vilket ska handla om den gemensamma 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 90
Alf Svensson

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd 
för Turkiets roll i den syriska konflikten 
och lovordar den turkiska regeringens 
insatser för att ge de syriska flyktingarna 
en tillfällig fristad inom landets gränser.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Alf Svensson

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet konstaterar att 
Turkiets förbindelser med Israel 
försämrades efter incidenten med 
Mavi Marmara och uttrycker sitt stöd för 
dialog och återupprättade förbindelser 
mellan de två länderna.

Or. en

Ändringsförslag 92
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med EU:s ordförandeskap 
under andra hälften av 2012. Parlamentet 
påminner om att bestämmelserna om 
EU:s ordförandeskap är fastställda i 
EU-fördraget och att Turkiet som ett 
kandidatland måste förpliktiga sig till 
fredliga förbindelser med EU och alla 
dess medlemsstater. Parlamentet noterar 
med besvikelse att Turkiets vägran att inte 
ta emot en företrädare för det cypriotiska 
ordförandeskapet har lett till att det 
sjuttionde mötet i den gemensamma 
parlamentarikerkommittén EU–Turkiet 
inställdes.

Or. en
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Ändringsförslag 93
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att 
vidta åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till 
fullo fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är 
ett av de viktigaste transitländerna för 
olagliga invandrare till EU och 
understryker behovet av att öka 
samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång 
vikten av att göra det lättare för 
affärsmän, akademiker, studerande och 
företrädare för det civila samhället från 
Turkiet att få tillträde till EU. Parlamentet 
stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
påminner medlemsstaterna om deras 
åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att 
vidta åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång 
vikten av att göra det lättare för 
affärsmän, akademiker, studerande och 
företrädare för det civila samhället från 
Turkiet att få tillträde till EU. Parlamentet 
stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
påminner medlemsstaterna om deras 
åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Turkiet att omedelbart underteckna och 
genomföra återtagandeavtalet och att se till 
att gällande bilaterala avtal tillämpas till 
fullo fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.

Or. nl

Ändringsförslag 95
Adrian Severin
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Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till 
fullo fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är 
ett av de viktigaste transitländerna för 
olagliga invandrare till EU och
understryker behovet av att öka samarbetet 
med EU om migrationshantering, 
bekämpning av människohandel och 
gränskontroller. Parlamentet understryker 
än en gång vikten av att göra det lättare för 
affärsmän, akademiker, studerande och 
företrädare för det civila samhället från 
Turkiet att få tillträde till EU. Parlamentet 
stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet
påminner medlemsstaterna om deras 
åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

3. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att vidta åtgärder för att 
liberalisera viseringsbestämmelserna.
Parlamentet understryker vikten av att göra 
det lättare för affärsmän, akademiker, 
studerande och företrädare för det civila 
samhället från Turkiet att på förhand få
tillstånd till tillträde till EU. Parlamentet 
stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet
uppmanar med kraft Turkiet att 
omedelbart underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet. Parlamentet 
välkomnar slutsatserna från rådet 
(socialpolitik) om att inleda en dialog om 
en liberalisering av 
viseringsbestämmelserna med Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 96
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 3



PE504.377v01-00 50/123 AM\926673SV.doc

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare 
för det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna 
om deras åtaganden enligt 
associeringsavtalet i linje med 
EU-domstolens dom i Soysal-målet av den 
19 februari 2009.

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker och studerande från Turkiet att 
få tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.

Or. de

Ändringsförslag 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 3. Europaparlamentet uppmanar
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beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för 
olagliga invandrare till EU och 
understryker behovet av att öka samarbetet 
med EU om migrationshantering, 
bekämpning av människohandel och 
gränskontroller. Parlamentet understryker 
än en gång vikten av att göra det lättare för 
affärsmän, akademiker, studerande och 
företrädare för det civila samhället från 
Turkiet att få tillträde till EU. Parlamentet 
stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
påminner medlemsstaterna om deras 
åtaganden enligt associeringsavtalet i linje 
med EU-domstolens dom i Soysal-målet av 
den 19 februari 2009.

kommissionen att vidta åtgärder för att 
liberalisera viseringsbestämmelserna som 
en resultatorienterad process parallellt 
med undertecknandet av avtalet om 
återtagande. Parlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att omedelbart underteckna 
och genomföra återtagandeavtalet och att 
se till att gällande bilaterala avtal tillämpas 
till fullo fram till dess att avtalet trätt i 
kraft. Parlamentet påminner om att Turkiet 
beslutsamt bekämpar olagliga invandrare 
och understryker behovet av att öka 
samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att, innan viseringsbestämmelserna 
liberaliseras, göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att harmonisera och förenkla 
viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet för att föra 
medborgarna från båda sidorna närmare 
varandra. Parlamentet påminner 
medlemsstaterna om deras åtaganden om 
att införa viseringsundantag enligt 
associeringsavtalet i linje med 
EU-domstolens dom i Soysal- och 
Savatli-målet av den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 98
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att 
vidta åtgärder för att stegvis liberalisera 

3. Europaparlamentet anser det för tidigt 
att vidta åtgärder för att liberalisera 
viseringsbestämmelserna, även om det sker 
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viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

stegvis eller på lång sikt. Parlamentet 
uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 
och att se till att gällande bilaterala avtal 
tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

Or. it

Ändringsförslag 99
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart
underteckna och genomföra 
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återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft och har 
genomförts fullt ut och på ett effektivt sätt 
gentemot alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att Turkiet är ett av de 
viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller samt 
se till att Turkiet samarbetar effektivt med 
alla medlemsstater i rättsliga och inrikes 
frågor. Parlamentet understryker än en 
gång vikten av att göra det lättare för 
affärsmän, akademiker, studerande och 
företrädare för det civila samhället från 
Turkiet att få tillträde till EU. Parlamentet 
stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
påminner medlemsstaterna om deras 
åtaganden enligt associeringsavtalet i linje 
med EU-domstolens dom i Soysal-målet av 
den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 100
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
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återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft och har 
genomförts fullt ut och på ett effektivt sätt 
gentemot alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att Turkiet är ett av de 
viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller samt 
se till att Turkiet samarbetar effektivt med 
alla medlemsstater i rättsliga och inrikes 
frågor. Parlamentet understryker än en 
gång vikten av att göra det lättare för 
affärsmän, akademiker, studerande och 
företrädare för det civila samhället från 
Turkiet att få tillträde till EU. Parlamentet 
stöder kommissionens och 
medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och 
förenkla viseringskraven och inrätta 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet 
påminner medlemsstaterna om deras 
åtaganden enligt associeringsavtalet i linje 
med EU-domstolens dom i Soysal-målet av 
den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 101
Alojz Peterle

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att liberalisera 
viseringsbestämmelserna parallellt med 
undertecknandet av avtalet om återtagande.
Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet 
att omedelbart underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
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återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra processen lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att liberalisera 
viseringsbestämmelserna parallellt med 
undertecknandet av avtalet om återtagande.
Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet 
att omedelbart underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
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invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att liberalisera 
viseringsbestämmelserna parallellt med 
undertecknandet av avtalet om återtagande.
Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet 
att omedelbart underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
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av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 104
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att alla bestämmelser i 
avtalet trätt i kraft. Parlamentet påminner 
om att Turkiet är ett av de viktigaste 
transitländerna för olagliga invandrare till 
EU och understryker behovet av att öka 
samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
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insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
deras åtaganden enligt associeringsavtalet i 
linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 

3. Europaparlamentet välkomnar rådets 
beslut att uppmana kommissionen att vidta 
åtgärder för att stegvis liberalisera 
viseringsbestämmelserna på lång sikt 
parallellt med undertecknandet av avtalet 
om återtagande. Parlamentet uppmanar 
med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra 
återtagandeavtalet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo 
fram till dess att avtalet trätt i kraft.
Parlamentet påminner om att Turkiet är ett 
av de viktigaste transitländerna för olagliga 
invandrare till EU och understryker 
behovet av att öka samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.
Parlamentet understryker än en gång vikten 
av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för 
det civila samhället från Turkiet att få 
tillträde till EU. Parlamentet stöder 
kommissionens och medlemsstaternas 
insatser för att införa viseringskodexen, 
harmonisera och förenkla viseringskraven 
och inrätta viseringscentraler i Turkiet.
Parlamentet påminner medlemsstaterna om 
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deras åtaganden enligt associeringsavtalet 
i linje med EU-domstolens dom i 
Soysal-målet av den 19 februari 2009.

deras förpliktelser enligt 
associeringsavtalet i linje med 
EU-domstolens dom i Soysal-målet av den 
19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uttrycker sin 
förvåning över den ”framstegsrapport” 
som den turkiska regeringen har 
publicerat där landet utvärderar sig självt.

Or. nl

Ändringsförslag 107
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet understryker att 
det är en absolut prioritet att anta 
förslaget till lag om utlänningar och 
internationellt skydd, vars antagande har 
försenats, och är oroat över situationen 
för tillgång till internationellt skydd vid 
landgränser och transitområden på 
flygplatser.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet ser med oro på att 
man fortsätter att vägra människor 
tillträde till asylförfarandet och att man 
skickar tillbaka flyktingar, asylsökande 
och andra som kan behöva skydd till 
deras hemländer. Parlamentet uppmanar 
regeringen att se till att de 
häktningsbestämmelser som Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna 
har konstaterat vara olagliga i fallet 
Abdolkhani och Karimina mot Turkiet 
överensstämmer med internationella 
standarder. Parlamentet uppmanar den 
turkiska nationalförsamlingen att anta en 
övergripande lag som överensstämmer 
med internationella standarder om skydd 
och mottagande när det gäller flyktingar, 
asylsökande och andra människor som 
kan vara i behov av skydd, för att utan 
diskriminering skydda dessa människors 
rättigheter inom Turkiets jurisdiktion.

Or. en

Ändringsförslag 109
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner 
medlemsstaterna om deras åtagande att 
tillämpa undantag från 
viseringsbestämmelserna enligt 
associeringsavtalet i linje med 
EU-domstolens dom i Soysal- och 
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Savatli-målet av den 19 februari 2009.

Or. en

Ändringsförslag 110
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att medlemsstaterna 
inte ytterligare försvårar turkiska 
arbetstagares rätt till social trygghet i EU 
med utgångspunkt i rådets beslut av den 
6 december 2012, till dess att 
förhandlingarna med Turkiet om en 
eventuell ny text, som ersättning för 
EU-Turkiet-associeringsrådets beslut 
nr 3/80, slutförts, eftersom både EU och 
Turkiet måste komma överens om en 
gemensam text för att den ska vara 
rättsligt bindande.

Or. en

Ändringsförslag 111
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet påminner om att 
illegala flyktingströmmar som når 
EU:s yttre gränser från Turkiet ger 
upphov till oro. Parlamentet noterar de 
insatser som Turkiet gjort för att 
förebygga och bekämpa dessa strömmar 
på ett beslutsamt sätt. Parlamentet 
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understryker behovet av att öka 
samarbetet med EU om 
migrationshantering, bekämpning av 
människohandel och gränskontroller.

Or. en

Ändringsförslag 112
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och 
för dess inkluderande process med 
rådfrågning av det civila samhället som 
återspeglade det turkiska samhällets 
mångfald. Parlamentet uppmuntrar 
kommittén att fortsätta sitt arbete och att 
på ett kollegialt sätt och i linje med 
EU:s värderingar ta sig an viktiga frågor 
såsom i) maktfördelningen och ett 
ändamålsenligt system för kontroll och 
maktbalans, ii) förhållandet mellan stat, 
samhälle och religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar
konstitutionsförlikningskommittén
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och 
för dess inkluderande process med 
rådfrågning av det civila samhället som 
återspeglade det turkiska samhällets 
mångfald. Parlamentet uppmuntrar 
kommittén att fortsätta sitt arbete och att på 
ett kollegialt sätt och i linje med 
EU:s värderingar ta sig an viktiga frågor 
såsom i) maktfördelningen och ett 
ändamålsenligt system för kontroll och 
maktbalans, ii) förhållandet mellan stat, 
samhälle och religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

4. Europaparlamentet värdesätter
konstitutionsförlikningskommitténs
(Constitution Conciliation Committee) 
åtagande om en ny konstitution och 
understryker behovet av en inkluderande 
process med rådfrågning av det civila 
samhället, som återspeglade det turkiska 
samhällets mångfald. Parlamentet 
uppmuntrar kommittén att fortsätta sitt 
arbete och att på ett inkluderande och 
representativt sätt och i linje med 
EU:s kriterier och värderingar ta sig an 
viktiga frågor såsom i) maktfördelningen 
och ett ändamålsenligt system för kontroll 
och maktbalans, ii) förhållandet mellan 
stat, samhälle och religion, iii) ett 
integrerande styrningssystem som 
garanterar samtliga invånare mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

Or. en

Ändringsförslag 114
Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar
konstitutionsförlikningskommittén
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och 
för dess inkluderande process med 
rådfrågning av det civila samhället som 
återspeglade det turkiska samhällets 
mångfald. Parlamentet uppmuntrar 
kommittén att fortsätta sitt arbete och att 
på ett kollegialt sätt och i linje med 
EU:s värderingar ta sig an viktiga frågor 
såsom i) maktfördelningen och ett 

4. Europaparlamentet noterar
konstitutionsförlikningskommitténs
(Constitution Conciliation Committee) 
åtagande om ett förslag till en ny 
konstitution och dess inkluderande process 
med rådfrågning av det civila samhället,
som återspeglade det turkiska samhällets 
mångfald. Parlamentet uttrycker 
emellertid sin oro över den uppenbara 
bristen på framsteg hittills från 
kommitténs sida. Parlamentet uppmuntrar 
kommittén att se över sina arbetsmetoder i 
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ändamålsenligt system för kontroll och 
maktbalans, ii) förhållandet mellan stat, 
samhälle och religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

syfte att nå ett verkligt samförstånd på 
basis av kompromisser och att på ett 
kollegialt sätt och i linje med 
EU:s värderingar ta sig an viktiga frågor 
såsom i) maktfördelningen och ett 
ändamålsenligt system för kontroll och 
maktbalans, ii) förhållandet mellan stat, 
samhälle och religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar
konstitutionsförlikningskommittén
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och 
för dess inkluderande process med 
rådfrågning av det civila samhället som 
återspeglade det turkiska samhällets 
mångfald. Parlamentet uppmuntrar 
kommittén att fortsätta sitt arbete och att 
på ett kollegialt sätt och i linje med 
EU:s värderingar ta sig an viktiga frågor 
såsom i) maktfördelningen och ett 
ändamålsenligt system för kontroll och 
maktbalans, ii) förhållandet mellan stat, 
samhälle och religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

4. Europaparlamentet noterar
konstitutionsförlikningskommitténs
(Constitution Conciliation Committee) 
åtagande till ett förslag till en ny 
konstitution och dess inkluderande process 
med rådfrågning av det civila samhället,
som återspeglade det turkiska samhällets 
mångfald. Parlamentet uttrycker 
emellertid sin oro över den uppenbara 
bristen på framsteg hittills från 
kommitténs sida. Parlamentet uppmuntrar 
kommittén att se över sina arbetsmetoder i 
syfte att nå ett verkligt samförstånd på 
basis av kompromisser och att på ett 
kollegialt sätt och i linje med 
EU:s värderingar ta sig an viktiga frågor 
såsom i) maktfördelningen och ett 
ändamålsenligt system för kontroll och 
maktbalans, ii) förhållandet mellan stat, 
samhälle och religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
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iv) ett inkluderande medborgarskap.

Or. en

Ändringsförslag 116
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av det civila samhället som återspeglade
det turkiska samhällets mångfald.
Parlamentet uppmuntrar kommittén att
fortsätta sitt arbete och att på ett kollegialt 
sätt och i linje med EU:s värderingar ta sig 
an viktiga frågor såsom 
i) maktfördelningen och ett ändamålsenligt 
system för kontroll och maktbalans, 
ii) förhållandet mellan stat, samhälle och 
religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av en rad aktörer, inklusive politiska 
partier som inte finns företrädda i 
parlamentet och icke-muslimska 
minoriteter som på ett verklighetstroget 
sätt återspeglar det turkiska samhällets
mångfald. Parlamentet uppmuntrar 
kommittén att fortsätta sitt arbete och att på 
ett kollegialt sätt och i linje med 
EU:s värderingar ta sig an viktiga frågor 
såsom i) maktfördelningen och ett 
ändamålsenligt system för kontroll och 
maktbalans, ii) förhållandet mellan stat, 
samhälle och religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

Or. en

Ändringsförslag 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 4
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av det civila samhället som återspeglade 
det turkiska samhällets mångfald.
Parlamentet uppmuntrar kommittén att 
fortsätta sitt arbete och att på ett kollegialt 
sätt och i linje med EU:s värderingar ta sig 
an viktiga frågor såsom 
i) maktfördelningen och ett ändamålsenligt 
system för kontroll och maktbalans, 
ii) förhållandet mellan stat, samhälle och 
religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av det civila samhället som återspeglade 
det turkiska samhällets mångfald.
Parlamentet uppmuntrar kommittén att 
fortsätta sitt arbete och att på ett kollegialt 
sätt och i linje med EU:s värderingar ta sig 
an viktiga frågor såsom 
i) maktfördelningen och ett ändamålsenligt 
system för kontroll och maktbalans, ii) ett 
integrerande styrningssystem som 
garanterar samtliga invånare 
grundläggande rättigheter och iii) ett 
inkluderande medborgarskap.

Or. en

Ändringsförslag 118
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av det civila samhället som återspeglade 
det turkiska samhällets mångfald.
Parlamentet uppmuntrar kommittén att 
fortsätta sitt arbete och att på ett kollegialt 
sätt och i linje med EU:s värderingar ta sig 
an viktiga frågor såsom 
i) maktfördelningen och ett ändamålsenligt 
system för kontroll och maktbalans, 
ii) förhållandet mellan stat, samhälle och 

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av det civila samhället som återspeglade 
det turkiska samhällets mångfald.
Parlamentet uppmuntrar kommittén att 
fortsätta sitt arbete och att på ett kollegialt 
sätt och i linje med EU:s värderingar ta sig 
an viktiga frågor såsom 
i) maktfördelningen och ett ändamålsenligt 
system för kontroll och maktbalans, 
ii) förhållandet mellan stat, samhälle och 
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religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.
Parlamentet uppmanar alla berörda 
politiska partier och aktörer att närma sig 
förhandlingen om den nya författningen 
på ett konstruktivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 119
Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av det civila samhället som återspeglade 
det turkiska samhällets mångfald.
Parlamentet uppmuntrar kommittén att 
fortsätta sitt arbete och att på ett kollegialt 
sätt och i linje med EU:s värderingar ta sig 
an viktiga frågor såsom 
i) maktfördelningen och ett ändamålsenligt 
system för kontroll och maktbalans, 
ii) förhållandet mellan stat, samhälle och 
religion, iii) ett integrerande 
styrningssystem som garanterar samtliga 
invånare grundläggande rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

4. Europaparlamentet lovordar 
konstitutionsförlikningskommittén 
(Constitution Conciliation Committee) för 
dess åtagande till en ny konstitution och för 
dess inkluderande process med rådfrågning 
av det civila samhället som återspeglade 
det turkiska samhällets mångfald.
Parlamentet uppmuntrar kommittén att 
fortsätta sitt arbete och att på ett kollegialt 
sätt och i linje med EU:s värderingar ta sig 
an viktiga frågor såsom 
i) maktfördelningen och ett ändamålsenligt 
system för kontroll och maktbalans, 
ii) skyddet av statens demokratiska och 
sekulära natur och förhållandet mellan 
stat, samhälle och religion, iii) ett 
integrerande styrningssystem som 
garanterar samtliga invånare 
grundläggande fri- och rättigheter och 
iv) ett inkluderande medborgarskap.

Or. en

Ändringsförslag 120
Raimon Obiols
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker behovet 
av framsteg när det gäller att genomföra 
2010 års ändringar till konstitutionen, 
särskilt antagandet av lagar om det militära 
rättssystemet och skydd av 
personuppgifter.

5. Europaparlamentet understryker behovet 
av ytterligare framsteg när det gäller att 
genomföra 2010 års ändringar till 
konstitutionen, särskilt antagandet av lagar 
om det militära rättssystemet och skydd av 
personuppgifter. Parlamentet noterar att 
justitieministern och hans 
undersekreterares närvaro och 
befogenheter i domarkårens högsta råd 
väcker avsevärd oro för 
domstolsväsendets oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 121
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker behovet 
av framsteg när det gäller att genomföra 
2010 års ändringar till konstitutionen, 
särskilt antagandet av lagar om det militära 
rättssystemet och skydd av 
personuppgifter.

5. Europaparlamentet understryker behovet 
av framsteg när det gäller att genomföra 
2010 års ändringar till konstitutionen, 
särskilt antagandet av lagar om det militära 
rättssystemet och skydd av personuppgifter 
samt lagar som inför åtgärder för positiv 
särbehandling för att bidra till jämlikhet.

Or. en

Ändringsförslag 122
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 5
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Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker behovet 
av framsteg när det gäller att genomföra 
2010 års ändringar till konstitutionen, 
särskilt antagandet av lagar om det militära 
rättssystemet och skydd av 
personuppgifter.

5. Europaparlamentet understryker behovet 
av framsteg när det gäller att genomföra 
2010 års ändringar till konstitutionen, 
särskilt antagandet av lagar om det militära 
rättssystemet och skydd av 
personuppgifter. Parlamentet välkomnar 
att lagar trätt i kraft som ger enskilda rätt 
att lämna in en begäran till 
författningsdomstolen såsom planerades i 
2010 års ändringar av konstitutionen.

Or. en

Ändringsförslag 123
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet kräver ett 
klargörande av hur kommitténs arbete 
kommer att genomföras i ljuset av att det i 
den nuvarande författningen (artikel 175) 
endast fastställs att den gällande texten 
kan ändras.

Or. en

Ändringsförslag 124
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar än en 
gång den grundläggande roll som den 
turkiska nationalförsamlingen spelar som 

utgår
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navet i det turkiska demokratiska systemet 
och understryker vikten av stöd och 
åtagande i alla politiska partier för 
reformprocessen, särskilt en värdefull 
rättslig ram som skyddar och förbättrar de 
grundläggande rättigheterna för alla 
samfund. Parlamentet lovordar det arbete 
som undersökningskommittén för 
mänskliga rättigheter (Human Rights 
Inquiry Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att 
främja anpassningen av ny lagstiftning 
med EU:s regelverk eller europeiska 
normer under lagstiftningsprocessen.

Or. nl

Ändringsförslag 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund. Parlamentet 
lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
bekräftar att reformprocessen kräver ett 
aktivt engagement, särskilt för en värdefull 
rättslig ram som skyddar och förbättrar de 
grundläggande rättigheterna för alla 
samfund. Parlamentet lovordar det arbete 
som undersökningskommittén för 
mänskliga rättigheter (Human Rights 
Inquiry Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

Or. de
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Ändringsförslag 126
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund. Parlamentet 
lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund och 
medborgare. Parlamentet upprepar sitt 
krav från tidigare resolutioner på en 
reform av valsystemet genom en sänkning 
av tioprocentspärren för inval i 
parlamentet. Därmed skulle den 
partipolitiska mångfalden stärkas och 
mångfalden i det turkiska samhället 
återspeglas på ett bättre sätt. Parlamentet 
lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 6
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Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund. Parlamentet 
lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund och sänker 
spärren för nya politiska partier.
Parlamentet lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund. Parlamentet 
lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla medborgare.
Parlamentet lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 
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EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund. Parlamentet 
lovordar det arbete som 
undersökningskommittén för mänskliga 
rättigheter (Human Rights Inquiry 
Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

6. Europaparlamentet bekräftar än en gång 
den grundläggande roll som den turkiska 
nationalförsamlingen spelar som navet i det 
turkiska demokratiska systemet och 
understryker vikten av stöd och åtagande i 
alla politiska partier för reformprocessen, 
särskilt en värdefull rättslig ram som 
skyddar och förbättrar de grundläggande 
rättigheterna för alla samfund och 
medborgare. Parlamentet lovordar det 
arbete som undersökningskommittén för 
mänskliga rättigheter (Human Rights 
Inquiry Committee) gjort och kräver att 
EU:s harmoniseringskommitté ges en mer 
framträdande roll när det gäller att främja 
anpassningen av ny lagstiftning med 
EU:s regelverk eller europeiska normer 
under lagstiftningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 130
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande 
rättigheter. Parlamentet betonar dock att 
det är av yttersta vikt att fortsätta 
reformprocessen med ett fjärde 
reformpaketet på rättsväsendets område 
som behandlar a) frågor i samband med 
den alltför breda definitionen av brott 
enligt strafflagen eller antiterroristlagen,
där det finns ett akut behov att införa en 
klar åtskillnad mellan främjande av 
terrorism och uppvigling till våld och 
uttryck av icke-våldsamma idéer för att 
säkerställa yttrandefrihet, b) frågan om de 
överdrivet långa häktningsperioderna och 
c) behovet av att låta försvarsadvokater få 
full tillgång till åtalshandlingarna.

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som den turkiska 
nationalförsamlingen antog den 
2 juli 2012 och dess konkreta reformer 
vad gäller den turkiska strafflagen, 
straffprocesslagen, antiterroristlagen,
verkställighets- och konkurslagen, 
presslagen, lagen om högsta 
förvaltningsdomstolen, 
förvaltningsprocesslagen, lagen om det 
kriminaltekniska institutet, lagen om 
kassationsdomstolen, lagen om domare 
och åklagare, lagen om förseelser och 
lagen om kriminalregister som ett viktigt 
steg på vägen mot en omfattande
reformprocess vad gäller 
domstolsväsendet och de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess av rättsliga 
och grundläggande rättigheter. Parlamentet 
betonar dock att det är av yttersta vikt att 
fortsätta reformprocessen med
ett fjärde reformpaket på rättsväsendets 
område som behandlar a) den alltför breda 
definitionen av brott och särskilt en 
terroristakt enligt strafflagen och
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
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främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna.

främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer i 
linje med Europadomstolens rättspraxis
för att säkerställa yttrande- och 
mediefrihet, b) förfaranden, inklusive en 
oberoende och opartisk tolkning av 
rättsliga bestämmelser som respekterar 
grundläggande rättigheter, såsom behovet 
av att låta försvarsadvokater få full tillgång 
till åtalshandlingarna och att ta itu med 
problemen rörande bevisens kvalitet och 
samstämmighet, c) effektivitet, såsom 
eftersläpningen av ärenden, som i 
kombination med förfarandenormer leder 
till överdrivet långa häktningsperioder.

Or. en

Ändringsförslag 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen 
eller antiterroristlagen, där det finns ett 
akut behov att införa en klar åtskillnad 
mellan främjande av terrorism och 
uppvigling till våld och uttryck av icke-
våldsamma idéer för att säkerställa 
yttrandefrihet, b) frågan om de överdrivet 
långa häktningsperioderna och c) behovet 
av att låta försvarsadvokater få full tillgång 
till åtalshandlingarna.

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) missbruket av antiterroristlagar för åtal 
mot kritiker, journalister och 
oppositionsmedlemmar av politiska skäl 
utan att anklagelserna mot dem har 
bevisats genom prövning i en fri och 
rättvis rättegång, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
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låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 133
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det 
tredje rättsliga reformpaketet som ett steg 
mot en omfattande reformprocess på 
området för rättsliga och grundläggande 
rättigheter. Parlamentet betonar dock att 
det är av yttersta vikt att fortsätta 
reformprocessen med ett fjärde 
reformpaketet på rättsväsendets område 
som behandlar a) frågor i samband med 
den alltför breda definitionen av brott 
enligt strafflagen eller antiterroristlagen, 
där det finns ett akut behov att införa en 
klar åtskillnad mellan främjande av 
terrorism och uppvigling till våld och 
uttryck av icke-våldsamma idéer för att 
säkerställa yttrandefrihet, b) frågan om de 
överdrivet långa häktningsperioderna och
c) behovet av att låta försvarsadvokater få 
full tillgång till åtalshandlingarna.

7. Europaparlamentet understryker att 
reformen av det turkiska 
domstolsväsendet är viktig för insatserna 
för att befästa demokratin i Turkiet.
Parlamentet understryker att det turkiska 
rättsväsendet fortfarande lider av en 
alltför hög arbetsbelastning, otillräckligt 
oberoende och avsaknad av opartiskhet.
Parlamentet välkomnar det tredje rättsliga 
reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet understryker att stora 
framsteg har gjorts för att främja 
vidareutbildning inom domstolsväsendet 
och rättssystemets tekniska infrastruktur.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller 
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna, c) behovet av att låta 
försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna och d) behovet av att 
avskaffa alla slag av specialdomstolar och 
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de fall som behandlas av dem.

Or. en

Ändringsförslag 134
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller 
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna.

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller 
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna. Parlamentet betonar att 
reformen av domstolsväsendet är en 
nödvändig förutsättning för att 
moderniseringen av Turkiet ska lyckas 
och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem, 
som garanterar rättssäkerhet för alla 
medborgare. Parlamentet 
uppmärksammar i detta fall särskilt 
rättegången mot Pinar Selek som pågått i 
nästan 15 år och som trots tre beslut om 
frikännande resulterade i en livstidsdom 
den 24 januari 2013 av domstol nr 12 för 
grövre brott i Istanbul.
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Or. en

Ändringsförslag 135
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller 
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna.

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller 
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna. Parlamentet välkomnar 
ändringarna till straffprocesslagen och 
lagen om tillämpande av bestraffande 
åtgärder och säkerhetsåtgärder som gör 
det möjligt att använda sitt modersmål i 
domstolarna och ser fram emot ett snabbt 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 7
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller 
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrandefrihet, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna.

7. Europaparlamentet välkomnar det tredje 
rättsliga reformpaketet som ett steg mot 
en omfattande reformprocess på området 
för rättsliga och grundläggande rättigheter.
Parlamentet betonar dock att det är av 
yttersta vikt att fortsätta reformprocessen 
med ett fjärde reformpaketet på 
rättsväsendets område som behandlar 
a) frågor i samband med den alltför breda 
definitionen av brott enligt strafflagen eller 
antiterroristlagen, där det finns ett akut 
behov att införa en klar åtskillnad mellan 
främjande av terrorism och uppvigling till 
våld och uttryck av icke-våldsamma idéer 
för att säkerställa yttrande-, mötes- och 
föreningsfrihet samt strejkrätt och 
kollektiva avtalsförhandlingar, b) frågan 
om de överdrivet långa 
häktningsperioderna och c) behovet av att 
låta försvarsadvokater få full tillgång till 
åtalshandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar att 
reformen av rättssystemet är en 
nödvändig förutsättning för att Turkiets 
insatser för att modernisera landet ska 
lyckas och att reformen måste leda till ett 
modernt, effektivt, fullständigt 
självständigt och opartiskt rättssystem, 
som garanterar rättssäkerhet för alla 
medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att 
bestämmelserna i den turkiska 
antiterroristlagen och i artikel 220 i den 
turkiska strafflagen tillåter en mycket stor 
tolkningsmarginal, särskilt i fall då 
medlemskap i en terroristorganisation 
inte har bevisats och då en handling eller 
ett uttalande kan anses överensstämma 
med en terroristorganisations 
”målsättningar”. Parlamentet uppmanar 
de turkiska myndigheterna att vidta 
rättsliga åtgärder med beaktande av 
Europadomstolens rättspraxis (Güzel och 
Özer mot Turkiet, dom av den 
6 juli 2010), rekommendation 1426 (1999) 
från Europarådets parlamentariska 
församling (om europeiska demokratier 
och terrorism), och riktlinjerna från 
Europarådets ministerkommitté om 
mänskliga rättigheter och bekämpning av 
terrorism (av den 11 juli 2002).

Or. en

Ändringsförslag 139
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet välkomnar 
antagandet och ikraftträdandet av 
lagstiftning om rätt till försvar vid 
turkiska domstolar på andra språk än 
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turkiska. Parlamentet välkomnar att en 
lag trädde i kraft den 19 januari om 
betalning av ersättning till följd av långa 
domstolsförhandlingar och sena domar, 
deldomar eller fall där domar inte 
verkställts och uttrycker en önskan om att 
de planerade inhemska åtgärderna 
kommer att minska antalet fall mot 
Turkiet i Europadomstolen.  

Or. en

Ändringsförslag 140
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar att det är 
viktigt att fortsätta reformprocessen med 
ett fjärde lagstiftningspaket för reform av 
rättsväsendet samt att genomföra det så 
snart som möjligt och att det ska behandla 
a) frågor i samband med den breda 
definitionen av brott enligt strafflagen 
eller antiterroristlagen, där det finns ett 
akut behov att införa en klar åtskillnad 
mellan främjande av terrorism och 
uppvigling till våld och uttryck av 
icke-våldsamma idéer för att säkerställa 
yttrandefrihet, b) frågan om de överdrivet 
långa häktningsperioderna och c) behovet 
av att låta försvarsadvokater få full 
tillgång till åtalshandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 141
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över pågående rättegångar och långa 
häktningsperioder som drabbar aktivister, 
jurister, journalister och valda ledamöter 
till den turkiska nationalförsamlingen 
från oppositionspartierna, vilket utgör en 
inblandning i laglig politisk verksamhet 
och rätten till politisk sammanslutning 
och politiskt deltagande. Parlamentet 
välkomnar avskaffandet av de särskilda 
domstolar som den turkiska regeringen 
inrättade 2005 enligt omröstning i 
parlamentet, men beklagar att 
avskaffandet inte påverkar pågående åtal.

Or. en

Ändringsförslag 142
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet kritiserar i detta 
sammanhang att fredligt demonstrerande 
studenter arresterats, som den 
fransk-turkiska medborgaren 
Sevil Sevimli, som med fredliga metoder 
demonstrerat för rätt till utbildning och 
yttrandefrihet.

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 
över de mord som nyligen inträffade, 
särskilt mordet på fyra äldre turkiska 
kvinnor av armeniskt ursprung i Istanbul, 
något som inte gynnar de turkiska 
insatserna för Turkiets anslutning till EU.
Parlamentet uppmanar den turkiska 
regeringen att grundligt undersöka denna 
fråga i linje med rättsliga demokratiska 
förfaranden, eftersom de har sin grund i 
internationella konventioner för respekt 
för de mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att, i syfte att öka 
rättsprocessens effektivitet och åtgärda 
eftersläpningen av ärenden, så snart som 
möjligt ta i bruk sina regionala 
appellationsdomstolar som enligt lagen
skulle ha tagits i bruk i juni 2007 och att 
fokusera på att utbilda domare och 
åklagare för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet är djupt oroat 
över de allvarliga, ständigt återkommande 
och utbredda och varierande politiska 
diskrimineringarna som det prokurdiska 
oppositionspartiet BDP fick utstå 2012, 
inklusive upphävande av den 
parlamentariska immuniteten för flera 
valda ledamöter till den turkiska 
nationalförsamlingen och hot om att 
upplösa partiet. Parlamentet beklagar 
djupt den skada som åsamkats av att 
tusentals BDP-anhängare och andra 
aktivister arresterats och hållits 
frihetsberövade före rättegång i åratal och 
uppmanar den turkiska regeringen att 
omedelbart ändra lagarna och reglera 
domstolsväsendet för att råda bot på den 
skada som skett.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att domen i 
Pinar Selek-fallet den 24 januari 2013 är 
ett tydligt exempel på bristerna i det
turkiska rättssystemet och svagheterna i 
utredningarna av fall i Turkiet.
Parlamentet anser att denna rättegång 
utgör en prövning av rättsordningen och 
rättsväsendets trovärdighet i Turkiet.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till att det inrättas en förlikningskommitté 
i syfte att vidta inhemska åtgärder för att 
lösa problemet med de överlånga 
rättsprocesserna i linje med 
Europadomstolens principer.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet noterar att 
ad hoc-delegationen för bevakning av 
rättegångar mot journalister i Turkiet 
kommer att fortsätta bevaka journalisters 
rättegångar och kommer att följa upp de 
reformer av rättsväsendet i Turkiet som 
riktar sig mot yttrande- och 
mediefriheten.

Or. en

Ändringsförslag 149
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 7c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till att den turkiska nationalförsamlingen 
den 24 januari 2013 lade fram ”lagen om 
försvar på valfritt språk” vid rättegångar.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att anta den handlingsplan för mänskliga 
rättigheter som justitieministeriet utarbetat 
i samarbete med Europarådet utgående från 
Europadomstolens rättspraxis för att 
åtgärda frågor som tagits upp i domstolens 
domar där Turkiet befunnits bryta mot 
bestämmelserna i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna.
Parlamentet stöder justitieministeriet och 
Högsta rådet för domare och åklagare 
(HCoJP) i att ge domare och åklagare 
utbildning i människorättsfrågor.
Parlamentet välkomnar att Högsta rådet för 
domare och åklagare infört nya 
bedömningskriterier för domare och 
åklagare som belönar respekt för den 
europeiska konventionens bestämmelser 
och Europadomstolens domar.

8. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att anta den handlingsplan för mänskliga 
rättigheter som justitieministeriet utarbetat 
i samarbete med Europarådet utgående från 
Europadomstolens rättspraxis för att 
åtgärda frågor som tagits upp i domstolens 
domar där Turkiet befunnits bryta mot 
bestämmelserna i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna.
Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet 
att intensifiera sina insatser för att till 
fullo tillämpa Europadomstolens 
rättspraxis och stöder justitieministeriet 
och Högsta rådet för domare och åklagare 
(HCoJP) i att ge domare och åklagare 
utbildning i människorättsfrågor.
Parlamentet välkomnar att Högsta rådet för 
domare och åklagare infört nya 
bedömningskriterier för domare och 
åklagare som belönar respekt för den 
europeiska konventionens bestämmelser 
och Europadomstolens domar.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att anta den handlingsplan för mänskliga 
rättigheter som justitieministeriet utarbetat 
i samarbete med Europarådet utgående från 
Europadomstolens rättspraxis för att 
åtgärda frågor som tagits upp i domstolens 
domar där Turkiet befunnits bryta mot 
bestämmelserna i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna.
Parlamentet stöder justitieministeriet och 
Högsta rådet för domare och åklagare 
(HCoJP) i att ge domare och åklagare 
utbildning i människorättsfrågor.
Parlamentet välkomnar att Högsta rådet för 
domare och åklagare infört nya 
bedömningskriterier för domare och 
åklagare som belönar respekt för den 
europeiska konventionens bestämmelser 
och Europadomstolens domar.

8. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att anta den handlingsplan för mänskliga 
rättigheter som justitieministeriet utarbetat 
i samarbete med Europarådet utgående från 
Europadomstolens rättspraxis för att 
åtgärda frågor som tagits upp i domstolens 
domar där Turkiet befunnits bryta mot 
bestämmelserna i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
samt kräver att dessa ska tillämpas.
Parlamentet stöder justitieministeriet och 
Högsta rådet för domare och åklagare 
(HCoJP) i att ge domare och åklagare 
utbildning i människorättsfrågor.
Parlamentet välkomnar att Högsta rådet för 
domare och åklagare infört nya 
bedömningskriterier för domare och 
åklagare som belönar respekt för den 
europeiska konventionens bestämmelser 
och Europadomstolens domar.

Or. en

Ändringsförslag 152
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet upprepar sin oro 
över praxisen att inleda straffrättsliga 
förfaranden mot människorättsförsvarare, 
aktivister och journalister som informerar 
om brott mot mänskliga rättigheter eller 
tar upp andra frågor av allmänt intresse.
Parlamentet anser att kriminaliseringen 
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av åsikter är ett av de huvudsakliga 
hindren för fullt skydd av de mänskliga 
rättigheterna i Turkiet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att människorättsförsvarare 
effektivt skyddas och uttrycker oro över de 
fortgående domstolsmålen mot 
människorättsförsvarare samt de fortsatta 
åtalen mot dessa. Parlamentet 
uppmärksammar i detta fall särskilt 
rättegången mot författaren, sociologen 
och feministen Pinar Selek som pågått i 
nästan 15 år och som trots tre beslut om 
frikännande resulterade i en livstidsdom 
den 24 januari 2013. Parlamentet 
fördömer med eftertryck detta beslut och 
påpekar att utdragna 
rättegångsförhandlingar väcker frågor 
rörande rätt till frihet och säkerhet samt 
rätt till en rättvis rättegång, vilka samtliga 
fastställts i artiklarna 5 och 6 i 
Europakonventionen.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att på nytt bekräfta sitt åtagande att 
bekämpa straffrihet och att öka 
ansträngningarna så att landet kan 
ansluta sig till Romstadgan för 
Internationella brottmålsdomstolen och 
fullt ut anpassa sin nationella lagstiftning 
till alla skyldigheter enligt Romstadgan, 
inklusive genom att införliva 
bestämmelser för att samarbeta snabbt 
och fullständigt med Internationella 
brottmålsdomstolen och att undersöka 
och väcka åtal för folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsbrott på ett 
effektivt sätt inför nationella domstolar 
och att ansluta sig till avtalet om 
immunitet och privilegier för 
Internationella brottmålsdomstolen.

Or. en

Ändringsförslag 155
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att reformera 
internetlagen och förbättra mediefriheten.
Parlamentet understryker behovet av att 
avskaffa begränsningarna av de turkiska 
medborgarnas tillgång till information 
och stärka denna rättighet. Parlamentet 
betonar behovet av att ytterligare 
reformera den lag som möjliggör 
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oproportionerligt höga böter för medierna, 
något som i vissa fall lett till nedläggning 
och självcensur.

Or. en

Ändringsförslag 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
beklagar djupt de ständigt återkommande 
åtalen mot journalister och det fortsatta 
höga antalet fängslade journalister.
Parlamentet betonar vikten av att avskaffa 
den lag som möjliggör oproportionerligt 
höga böter för medierna, något som i vissa 
fall lett till nedläggning och självcensur, 
samt det brådskande behovet av att 
reformera internetlagen. Parlamentet 
betonar vikten av att ta itu med 
inskränkningarna av de grundläggande 
friheterna i det bredare sammanhanget av 
rättssäkerheten, såväl med avseende på 
lagens ordalydelse som på dess 
tillämpning.

Or. en

Ändringsförslag 157
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 9
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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
riktar skarp kritik mot det höga antalet 
fängslade journalister och pågående 
rättegångar mot kritiska journalister, 
vilket undergräver yttrande- och 
pressfriheten. Parlamentet betonar vikten 
av att avskaffa den lag som möjliggör 
oproportionerligt höga böter för medierna, 
något som i vissa fall lett till nedläggning 
och självcensur, samt det brådskande 
behovet av att reformera internetlagen.

Or. de

Ändringsförslag 158
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
uttrycker djup oro över att antalet 
kränkningar mot yttrandefriheten 
fortsätter att öka och att yttrandefriheten i 
själva verket begränsas ytterligare.
Parlamentet betonar vikten av att avskaffa 
den lag som möjliggör oproportionerligt 
höga böter för medierna, något som i vissa 
fall lett till nedläggning och självcensur, 
samt det brådskande behovet av att 
reformera internetlagen.
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Or. en

Ändringsförslag 159
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga 
administrativa skatteböter för medierna, 
något som i vissa fall lett till nedläggning 
och självcensur, samt det brådskande 
behovet av att reformera internetlagen.

Or. en

Ändringsförslag 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald samt 
digital frihet står i centrum för de 
europeiska värderingarna och att ett 
verkligt demokratiskt samhälle kräver 
verklig yttrandefrihet, inklusive rätten till 
en avvikande åsikt. Parlamentet betonar 
vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
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internetlagen. brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

Or. en

Ändringsförslag 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar än en gång vikten av att avskaffa 
den lag som möjliggör oproportionerligt 
höga böter för medierna, något som i vissa 
fall lett till nedläggning och självcensur, 
samt det brådskande behovet av att 
reformera internetlagen.

Or. nl

Ändringsförslag 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga 
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medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

skatteböter för medierna, något som i vissa 
fall lett till nedläggning och självcensur, 
samt det brådskande behovet av att 
reformera internetlagen.

Or. en

Ändringsförslag 163
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
understryker den särskilda roll som 
public service-medier spelar för att stärka 
demokratin och uppmanar myndigheterna 
att se till att dessa medier är oberoende, 
bärkraftiga och förenliga med europeiska 
normer. Parlamentet är oroat över att de 
stora framsteg som gjordes på detta 
område under de tidigare reformerna har 
förvandlats till bakslag och att Turkiet för 
närvarande har det högsta antalet beslut 
från Europadomstolen rörande 
kränkningar av yttrandefriheten bland 
alla medlemmar i Europarådet.
Parlamentet understryker att 
artiklarna 26 och 28 i författningen måste 
ändras eftersom de begränsar 
yttrandefriheten av hänsyn till den 
nationella säkerheten, den allmänna 
ordningen och den nationella enheten 
samt att artiklarna i strafflagen och 
antiterroristlagen som används för att 
begränsa yttrandefriheten måste ändras.
Parlamentet är särskilt oroat över att 
strafflagen och antiterroristlagen används 
för att väcka åtal mot fredliga uttalanden 
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om det uppfattas som om de stöder en 
terroristorganisations mål. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

Or. en

Ändringsförslag 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen. Parlamentet beklagar att ett 
antal lagar som exempelvis 
artiklarna 301, 318 och 220/6 i 
kombination med artikel 314/2, 
artiklarna 285 och 288 i strafflagen, 
artiklarna 6 och 7/2 i antiterroristlagen 
och lag 5651/2007 om internet 
fortfarande inskränker yttrandefriheten.
Parlamentet uppmanar återigen 
regeringen att slutföra översynen av den 
rättsliga ramen för yttrandefrihet och 
omgående anpassa den till den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och Europadomstolens 
rättspraxis. Parlamentet beklagar sålunda 
de olagliga åtalen mot journalister, 
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författare, förläggare, akademiker, 
människorättsförsvarare, fredliga 
demonstranter och aktivister samt 
tjänstemän från kurdiska politiska partier 
och sammanslutningar.

Or. en

Ändringsförslag 165
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen. Parlamentet insisterar på att 
rättegångar mot journalister bör 
genomföras med insyn och med respekt 
för rättssäkerheten samt att de ska äga 
rum under lämpliga förhållanden, 
exempelvis genom att förhandlingarna 
hålls i lämpliga lokaler, att korrekta 
utskrifter lämnas till de internerade 
personerna samt att journalisterna 
informeras om anklagelserna mot dem.

Or. en

Ändringsförslag 166
Ria Oomen-Ruijten
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Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen. Parlamentet noterar med 
oro att de flesta medierna ägs av och har 
koncentrerats till stora konglomerat med 
mycket breda intressen som går långt 
utöver fri rörlighet för information och 
idéer. Parlamentet upprepar att det 
behövs en ny medielag, som bland annat 
omfattar frågor om oberoende, ägarskap 
och administrativ kontroll.

Or. en

Ändringsförslag 167
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 



PE504.377v01-00 98/123 AM\926673SV.doc

SV

brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

brådskande behovet av att reformera 
internetlagen. Parlamentet delar den oro 
som OSSE:s representanter för 
mediefrihet visat över den senaste tidens 
arresteringar av journalister och 
upprepar sin uppmaning till 
myndigheterna att genomföra den 
rättsliga reformen av landets 
antiterroristlag enligt vilken 
cirka 100 journalister fortfarande väntar 
på sin rättegång.

Or. en

Ändringsförslag 168
Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
yttrandefrihet och mediemångfald står i 
centrum för de europeiska värderingarna 
och att ett verkligt demokratiskt samhälle 
kräver verklig yttrandefrihet, inklusive 
rätten till en avvikande åsikt. Parlamentet 
betonar vikten av att avskaffa den lag som 
möjliggör oproportionerligt höga böter för 
medierna, något som i vissa fall lett till 
nedläggning och självcensur, samt det 
brådskande behovet av att reformera 
internetlagen. Parlamentet fördömer att 
journalister fortsatt fängslas och 
insisterar på att den turkiska regeringen 
börjar tillämpa ändamålsenliga 
förfaranden för att garantera 
yttrandefrihet i det turkiska samhället.

Or. en

Ändringsförslag 169
Raimon Obiols
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Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet är oroat över att 
lagen om grundande av radio- och 
tv-företag och radio- och tv-sändningar 
innehåller begränsningar av 
mediefriheten som kan ge upphov till 
subjektiva tolkningar, som ”skydd av 
familjen” och ”den allmänna moralen”,
vilka inte finns med i EU:s direktiv om 
audiovisuella medietjänster.

Or. en

Ändringsförslag 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet noterar att 
pressfriheten håller på att inskränkas 
trots stora reformer och framsteg på 
människorättsområdet. Parlamentet 
fördömer ytterligare fängslandet av 
journalister på basis av vaga 
terroristanklagelser. Parlamentet kräver 
att pressen ska kunna rapportera fritt 
utan rädsla för att bli fängslade samt att 
trakasserier till följd av att man vågat 
uttala sig om känsliga politiska frågor ska 
upphöra. Parlamentet välkomnar den 
positiva ändringen till följd av att en lag 
trätt i kraft om rätt till försvar vid turkiska 
domstolar på andra språk än turkiska.

Or. en
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Ändringsförslag 171
Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet anser att domen i 
Pinar Selek-fallet den 24 januari 2013 är 
ett tydligt exempel på bristerna i det 
turkiska rättssystemet och svagheten i 
utredningarna av fall i Turkiet.
Parlamentet anser att rättegången är ett 
bevis på att rättsväsendet tyvärr saknar 
trovärdighet i Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet rekommenderar 
turkiska myndigheter att tillåta att 
kurdiskan används fritt på alla områden 
inom det offentliga livet i kurdiskspråkiga 
områden, bland annat i skolor, 
kommuner, domstolar samt inom 
affärslivet. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att arbeta för att 
kurdiskan blir del av en tvåspråkig 
undervisning från och med förskolan och 
att inleda ett statsstött program för 
utbildning av lärare på kurdiska.
Parlamentet understryker att det är viktigt 
att premiärminister Erdoğan och hans 
regering fortsätter sitt arbete med att 
övertyga den turkiska allmänheten om att 
reformer som syftar till lika behandling är 
berättigade på grundval av rättsskipning, 
rättvisa och en gemensam historia samt 
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att övertyga kurderna om att reformerna 
kommer att genomföras fullt ut. 
Parlamentet rekommenderar att den 
turkiska regeringen hjälper till med att 
informera medborgarna om 
flerspråkighetens internationella 
legitimitet inom utbildning, etnisk 
mångfald och bredare befogenheter för 
det lokala styret.

Or. en

Ändringsförslag 173
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet är oroat över det 
överdrivna våld som polisen använt vid 
demonstrationer om kurders, studenters 
och fackföreningars rättigheter.
Parlamentet betonar att tortyr och 
misshandel från säkerhetsstyrkornas sida 
fortfarande är ett stort problem trots 
rättsliga förbättringar.

Or. en

Ändringsförslag 174
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 9c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9c. Europaparlamentet anser att 
Turkiets system för politiska partier 
avsevärt begränsar föreningsfriheten.
Parlamentet uppmanar Turkiet att 
författningsvägen göra det möjligt att
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endast förbjuda sådana politiska partier 
som förespråkar bruk av våld som ett sätt 
att avskaffa den konstitutionella 
ordningen, i linje med 
Venedigkommissionens 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 175
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta 
dem sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken 
skulle erbjuda en klar färdplan och 
påskynda reformprocessen. Parlamentet 
uppmanar därför rådet att ta itu med nya 
krafttag för att inleda förhandlingar om 
kapitel 23 och 24.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 176
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 

utgår
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grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta 
dem sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken 
skulle erbjuda en klar färdplan och 
påskynda reformprocessen. Parlamentet 
uppmanar därför rådet att ta itu med nya 
krafttag för att inleda förhandlingar om 
kapitel 23 och 24.

Or. en

Ändringsförslag 177
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta 
dem sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken 
skulle erbjuda en klar färdplan och 
påskynda reformprocessen. Parlamentet 
uppmanar därför rådet att ta itu med nya 
krafttag för att inleda förhandlingar om 
kapitel 23 och 24.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 178
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta 
dem sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken 
skulle erbjuda en klar färdplan och 
påskynda reformprocessen. Parlamentet 
uppmanar därför rådet att ta itu med nya 
krafttag för att inleda förhandlingar om 
kapitel 23 och 24.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 179
Sophocles Sophocleous

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 
och 24.

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
inleda en mer ingående dialog genom att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken på 
områden där Turkiet måste göra 
ytterligare förbättringar skulle erbjuda en 
klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

Or. en

Ändringsförslag 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 

10. Europaparlamentet stöder 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
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att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

Or. nl

Ändringsförslag 182
Ioannis Kasoulides

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet och alla berörda parter att ta 
itu med nya krafttag som bidrar till att 
förhandlingar inleds om kapitel 23 och 24.

Or. en

Ändringsförslag 183
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt –
gällande förhandlingsramen för de nya 
kandidatländerna – att öppna nya kapitel 
om rättsväsen och grundläggande 
rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor 
tidigt i förhandlingsprocessen och att 
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understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

avsluta dem sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24, och uppmanar den turkiska 
regeringen att uppfylla alla sina rättsliga 
förpliktelser enligt EU:s regelverk och 
förhandlingsramen och att fullt ut och 
utan diskriminering respektera 
EU-medlemsstaternas suveräna 
rättigheter, i synnerhet de grundläggande 
rättigheterna och domstolsväsendet.

Or. en

Ändringsförslag 184
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24. Parlamentet tar del av färska 
medierapporter om den franska 
regeringens avsikt att häva blockaden mot 
kapitlet om ekonomisk och monetär 
politik. Parlamentet anser att detta skulle 
kunna fungera som en katalysator för 
ytterligare ett positivt steg mot anslutning.

Or. en
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Ändringsförslag 185
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24.

10. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens nya tillvägagångssätt att 
öppna nya kapitel om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter samt rättsliga 
och inrikesfrågor tidigt i 
förhandlingsprocessen och att avsluta dem 
sist av alla frågor. Parlamentet 
understryker att officiella riktmärken skulle 
erbjuda en klar färdplan och påskynda 
reformprocessen. Parlamentet uppmanar 
därför rådet att ta itu med nya krafttag för 
att inleda förhandlingar om kapitel 23 och 
24 och uppmanar kommissionen att lägga 
fram granskningsrapporter om dessa 
kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 186
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet uppmuntrar 
Turkiet att anpassa sin lagstiftning till 
EU:s dataskyddsbestämmelser.
Parlamentet understryker att Turkiet bör 
ratificera både Europarådets konvention 
om skydd för enskilda vid automatisk 
databehandling av personuppgifter och 
tilläggsprotokollet om tillsynsmyndigheter 
och gränsöverskridande flöden av 
personuppgifter för att förbättra 
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förbindelserna mellan EU och Turkiet på 
områdena straffrättsligt samarbete och 
polissamarbete, antiterrorism och 
it-säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om ombudsmannen och utnämnandet av 
en första huvudombudsman som ska 
garantera denna institutions trovärdighet 
genom sina beslut. Parlamentet 
understryker att inrättandet av en 
ombudsman är ett viktigt steg för att 
säkerställa medborgarnas rättigheter och 
garantera den offentliga förvaltningens 
redovisningsskyldighet. Parlamentet 
påminner styrelsen för ombudsmannen om 
att bestämmelsen om en intern 
beslutsprocess garanterar institutionens 
oberoende.

11. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om ombudsmannen och utnämnandet av 
en första huvudombudsman som ska 
garantera denna institutions trovärdighet 
genom sina beslut. Parlamentet 
understryker att huvudombudsmannen bör 
främja allmänhetens förtroende för insyn 
och ansvar i samband med offentliga 
tjänster. Parlamentet påminner om att 
huvudombudsmannen och 
styrelsemedlemmarna ska väljas bland 
kandidater som är opartiska och inte 
tillhör något parti. Parlamentet påminner 
styrelsen för ombudsmannen om att 
bestämmelsen om en intern beslutsprocess 
garanterar institutionens oberoende och 
opartiskhet.

Or. en

Ändringsförslag 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar lagen 11. Europaparlamentet välkomnar lagen 
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om ombudsmannen och utnämnandet av 
en första huvudombudsman som ska 
garantera denna institutions trovärdighet 
genom sina beslut. Parlamentet 
understryker att inrättandet av en 
ombudsman är ett viktigt steg för att 
säkerställa medborgarnas rättigheter och 
garantera den offentliga förvaltningens 
redovisningsskyldighet. Parlamentet 
påminner styrelsen för ombudsmannen om 
att bestämmelsen om en intern 
beslutsprocess garanterar institutionens 
oberoende.

om ombudsmannen. Parlamentet 
understryker att inrättandet av en 
ombudsman måste vara ett viktigt steg för 
att säkerställa medborgarnas rättigheter och 
garantera den offentliga förvaltningens 
redovisningsskyldighet. Parlamentet 
påminner styrelsen för ombudsmannen om 
att bestämmelsen om en intern 
beslutsprocess garanterar institutionens 
oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om ombudsmannen och utnämnandet av 
en första huvudombudsman som ska 
garantera denna institutions trovärdighet 
genom sina beslut. Parlamentet 
understryker att inrättandet av en 
ombudsman är ett viktigt steg för att 
säkerställa medborgarnas rättigheter och 
garantera den offentliga förvaltningens 
redovisningsskyldighet. Parlamentet 
påminner styrelsen för ombudsmannen om 
att bestämmelsen om en intern 
beslutsprocess garanterar institutionens 
oberoende.

11. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om ombudsmannen som ska garantera 
denna institutions trovärdighet genom sina 
beslut. Parlamentet understryker att 
inrättandet av en ombudsman är ett viktigt 
steg för att säkerställa medborgarnas 
rättigheter och garantera den offentliga 
förvaltningens redovisningsskyldighet.
Parlamentet påminner styrelsen för 
ombudsmannen om att bestämmelsen om 
en intern beslutsprocess garanterar 
institutionens oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 190
Richard Howitt
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Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om ombudsmannen och utnämnandet av 
en första huvudombudsman som ska 
garantera denna institutions trovärdighet 
genom sina beslut. Parlamentet 
understryker att inrättandet av en 
ombudsman är ett viktigt steg för att 
säkerställa medborgarnas rättigheter och 
garantera den offentliga förvaltningens 
redovisningsskyldighet. Parlamentet 
påminner styrelsen för ombudsmannen om 
att bestämmelsen om en intern 
beslutsprocess garanterar institutionens 
oberoende.

11. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om ombudsmannen och utnämnandet av 
en första huvudombudsman som ska 
garantera denna institutions trovärdighet 
genom sina beslut. Parlamentet 
understryker att inrättandet av en 
ombudsman är ett viktigt steg för att 
säkerställa medborgarnas rättigheter och 
garantera den offentliga förvaltningens 
redovisningsskyldighet. Parlamentet tar 
del av de problem som Human Rights 
Watch lyfter fram i sin årsrapport för 
2013 om noggranna regeringskontroller 
av utnämningar till den nationella 
människorättsinstitutionen som inrättades 
i mars 2012 och till ombudsmannens 
kontor som inrättades i juni 2012.
Parlamentet understryker att regeringen 
bör göra klara insatser för att garantera 
medborgarnas förtroende i potentiellt 
viktiga översynsmekanismer inte 
undermineras. Parlamentet påminner 
styrelsen för ombudsmannen om att 
bestämmelsen om en intern beslutsprocess 
garanterar institutionens oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att fortsätta med den civila översynen över 
säkerhetsstyrkorna. Parlamentet efterlyser 
en ändring av lagen om 
provinsförvaltningarna för att ge de civila 

utgår
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myndigheterna en bredare översyn över
de militära operationerna och 
gendarmeriets brottsbekämpande 
verksamhet. Parlamentet understryker 
vikten av att inrätta ett självständigt organ 
för klagomål rörande brottsbekämpning 
för att undersöka klagomål om brott mot 
mänskliga rättigheter, misshandel och 
eventuella brott som turkiska 
brottsbekämpningsorgan begått.
Parlamentet anser att de rättsliga 
bestämmelserna om det högsta 
militärrådets sammansättning och 
maktbefogenheter måste reformeras.

Or. nl

Ändringsförslag 192
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att fortsätta med den civila översynen över 
säkerhetsstyrkorna. Parlamentet efterlyser 
en ändring av lagen om 
provinsförvaltningarna för att ge de civila 
myndigheterna en bredare översyn över de 
militära operationerna och gendarmeriets 
brottsbekämpande verksamhet. Parlamentet 
understryker vikten av att inrätta ett 
självständigt organ för klagomål rörande 
brottsbekämpning för att undersöka 
klagomål om brott mot mänskliga 
rättigheter, misshandel och eventuella brott 
som turkiska brottsbekämpningsorgan 
begått. Parlamentet anser att de rättsliga 
bestämmelserna om det högsta 
militärrådets sammansättning och 
maktbefogenheter måste reformeras.

12. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att fortsätta med den civila översynen över 
säkerhetsstyrkorna. Parlamentet efterlyser 
en ändring av lagen om 
provinsförvaltningarna för att ge de civila 
myndigheterna en bredare översyn över de 
militära operationerna och gendarmeriets 
brottsbekämpande verksamhet. Parlamentet 
understryker vikten av att inrätta ett 
självständigt organ för klagomål rörande 
brottsbekämpning för att undersöka 
klagomål om brott mot mänskliga 
rättigheter, misshandel och eventuella brott 
som turkiska brottsbekämpningsorgan 
begått. Parlamentet välkomnar 
lagförslaget i parlamentet om en 
övervakningskommitté för 
brottsbekämpning som syftar till att 
undersöka och straffa 
brottsbekämpningspersonal som varit 
inblandade i brott eller olaglig 
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behandling. Parlamentet anser att de 
rättsliga bestämmelserna om det högsta 
militärrådets sammansättning och 
maktbefogenheter måste reformeras.

Or. en

Ändringsförslag 193
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att inrätta en nationell 
förebyggande mekanism såsom krävdes i 
det fakultativa protokollet till 
konventionen mot tortyr som ratificerades 
2011.

Or. en

Ändringsförslag 194
Eduard Kukan

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet upprepar än en 
gång sin oro över den fortsatta praxisen 
att inleda straffrättsliga förfaranden mot 
människorättsförsvarare, aktivister och 
journalister som informerar om brott mot 
mänskliga rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 195
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över 
påståendena att motstridiga bevis använts.
Parlamentet beklagar att dessa fall har 
överskuggats av farhågor rörande 
omfattningen av fallen och bristerna i 
förfarandena.

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av KCK och påstådda 
kupplaner, såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
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fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över 
påståendena att motstridiga bevis använts.
Parlamentet beklagar att dessa fall har 
överskuggats av farhågor rörande 
omfattningen av fallen och bristerna i 
förfarandena.

fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet beklagar att dessa fall har 
överskuggats av farhågor rörande 
omfattningen av fallen och bristerna i 
förfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 197
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över påståendena 
att motstridiga bevis använts. Parlamentet 
beklagar att dessa fall har överskuggats av 
farhågor rörande omfattningen av fallen 
och bristerna i förfarandena.

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över påståenden 
att motstridiga bevis använts mot 
försvararna i dessa fall. Parlamentet 
beklagar att legitimiteten för dessa fall har 
underminerats av farhågor rörande den 
breda omfattningen av fallen och bristerna 
i förfarandena, som sålunda underblåser 
polariseringen i samhället och förhindrar 
ett befästande av demokratin.

Or. en
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Ändringsförslag 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över påståendena
att motstridiga bevis använts. Parlamentet 
beklagar att dessa fall har överskuggats av 
farhågor rörande omfattningen av fallen 
och bristerna i förfarandena.

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet efter ett långvarigt 
frihetsberövande av de misstänkta.
Parlamentet betonar att utredningar av 
påstådda kupplaner, såsom fallen 
Ergenekon och Sledgehammer, måste visa 
att Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Eftersom rättssäkerheten lyser med sin 
frånvaro saknar domarna legitimitet och 
trovärdighet och ger upphov till en 
dämpande effekt, orättvisa och annan 
oavsiktlig skada. Parlamentet är bekymrat 
över påståendena att motstridiga och 
påhittade bevis använts. Parlamentet 
beklagar att huvudinnehållet i dessa fall 
har överskuggats av farhågor rörande 
omfattningen av fallen och bristerna i 
förfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 199
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
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Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över påståendena 
att motstridiga bevis använts. Parlamentet 
beklagar att dessa fall har överskuggats av 
farhågor rörande omfattningen av fallen 
och bristerna i förfarandena.

Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över påståendena 
att motstridiga bevis använts. Parlamentet 
beklagar att dessa fall har överskuggats av 
farhågor rörande omfattningen av fallen 
och bristerna i förfarandena. Parlamentet 
beklagar att det behövs en omfattande 
reform av lagstiftningen rörande 
långvarigt frihetsberövande.

Or. en

Ändringsförslag 200
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är bekymrat över påståendena 
att motstridiga bevis använts. Parlamentet 
beklagar att dessa fall har överskuggats av 
farhågor rörande omfattningen av fallen 
och bristerna i förfarandena.

13. Europaparlamentet konstaterar att en 
domstol i första instans dömt 324 
misstänkta till 13–20 års fängelse i 
Sledgehammerfallet. Parlamentet betonar 
att utredningar av påstådda kupplaner, 
såsom fallen Ergenekon och 
Sledgehammer, måste visa att 
Turkiets demokratiska institutioner och 
rättssystem är starka och oberoende och 
fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet 
sätt och att de står klart fast vid att 
respektera de grundläggande rättigheterna.
Parlamentet är djupt bekymrat över 
påståendena att motstridiga och falska 
bevis använts. Parlamentet beklagar att 
dessa fall har överskuggats av farhågor 
rörande omfattningen av fallen och 
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bristerna i förfarandena.

Or. en

Ändringsförslag 201
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om inrättandet av en nationell 
människorättsinstitution i Turkiet.
Parlamentet kräver att den ska inrättas så 
snart som möjligt för att främja och 
övervaka ett effektivt genomförande av 
internationella människorättsnormer.
Parlamentet betonar vikten av att utnyttja 
alla tillgängliga EU-instrument för att 
främja mänskliga rättigheter så att de 
aktivt stödjer inrättandet och en god 
funktion av människorättsinstitutionen 
och ett ökat inflytande från de civila 
organisationernas sida.

14. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om inrättandet av en nationell 
människorättsinstitution i Turkiet.
Parlamentet kräver att den ska inrättas så 
snart som möjligt för att främja och 
övervaka ett effektivt genomförande av 
internationella människorättsnormer.

Or. nl

Ändringsförslag 202
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om inrättandet av en nationell 
människorättsinstitution i Turkiet.
Parlamentet kräver att den ska inrättas så 
snart som möjligt för att främja och 
övervaka ett effektivt genomförande av 
internationella människorättsnormer.

14. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om inrättandet av en nationell 
människorättsinstitution i Turkiet.
Parlamentet kräver att den ska inrättas så 
snart som möjligt för att främja och 
övervaka ett effektivt genomförande av 
internationella människorättsnormer.
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Parlamentet betonar vikten av att utnyttja 
alla tillgängliga EU-instrument för att 
främja mänskliga rättigheter så att de aktivt 
stödjer inrättandet och en god funktion av 
människorättsinstitutionen och ett ökat 
inflytande från de civila organisationernas 
sida.

Parlamentet betonar vikten av att utnyttja 
alla tillgängliga EU-instrument för att 
främja mänskliga rättigheter så att de aktivt 
stödjer inrättandet och en god funktion av 
människorättsinstitutionen och ett ökat 
inflytande från de civila organisationernas 
sida. Parlamentet välkomnar 
genomförandet av rätten att lämna in en 
individuell begäran till 
författningsdomstolen från 
september 2012.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet understryker hur 
viktigt det är för demokratin att det finns 
aktiva och oberoende organisationer i det 
civila samhället. Parlamentet framhåller 
vikten av dialog med det civila samhällets 
organisationer och den betydelsefulla roll 
dessa organisationer spelar genom att 
bidra till förbättrat regionalt samarbete 
om sociala och politiska aspekter.
Parlamentet är därför oroat över att 
organisationer i det civila samhället 
fortfarande råkar ut för böter, 
upplösningsförfaranden och 
administrativa hinder för sin verksamhet 
och att rådfrågning av det civila 
samhällets organisationer fortfarande är 
ett undantag snarare än en regel.
Parlamentet välkomnar att den turkiska 
regeringens samarbete med 
frivilligorganisationer förbättrats, men 
efterlyser ett bredare samråd med dessa 
organisationer inom politiken, bland 
annat i samband med utformningen av 
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politik och lagstiftning och vid 
övervakningen av myndigheternas 
verksamhet.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet noterar att det 
gjorts begränsade framsteg på områdena 
arbetsrätt och fackliga rättigheter.
Parlamentet beklagar att lagstiftningen 
om tjänstemäns fackliga rättigheter 
fortfarande inte överensstämmer med 
EU:s och ILO:s standarder och att 
kollektiva åtgärder från 
fackföreningarnas sida drabbas av otaliga 
begränsningar. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att fortsätta arbeta på en ny lag på 
detta område för att garantera att det är i 
linje med EU:s regelverk och 
ILO:s konventioner.

Or. en

Ändringsförslag 205
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar 
den nationella handlingsplanen om att 

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar 
den nationella handlingsplanen om att 
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bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 
ansträngningar för att öka antalet skyddat 
boende för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på detta boende.
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att fortsätta öka sina förebyggande 
ansträngningar på alla nivåer för att 
bekämpa hedersmord, våld i hemmet, 
tvångsäktenskap och barnbrudar.
Parlamentet uppmanar ministeriet att 
fortsätta att aktivt främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, något som 
fortsättningsvis är lågt, i politiken och på 
högre tjänstemannanivå inom 
administrationen och den privata sektorn, 
vid behov genom kvoter.

bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 
ansträngningar för att öka antalet skyddat 
boende för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på detta boende.
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att fortsätta öka sina förebyggande 
ansträngningar på alla nivåer för att 
bekämpa hedersmord, våld i hemmet, 
tvångsäktenskap och barnbrudar.
Parlamentet uppmanar ministeriet att 
fortsätta att aktivt främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, något som 
fortsättningsvis är lågt, i det politiska 
beslutsfattandet och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och den privata sektorn. Parlamentet 
välkomnar utbildningen av 
offentliganställda tjänstemän i 
jämställdhetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar 
den nationella handlingsplanen om att 
bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar 
den nationella handlingsplanen om att 
bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 
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ansträngningar för att öka antalet skyddat 
boende för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på detta boende.
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att fortsätta öka sina 
förebyggande ansträngningar på alla nivåer 
för att bekämpa hedersmord, våld i 
hemmet, tvångsäktenskap och barnbrudar.
Parlamentet uppmanar ministeriet att 
fortsätta att aktivt främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, något som 
fortsättningsvis är lågt, i politiken och på 
högre tjänstemannanivå inom 
administrationen och den privata sektorn,
vid behov genom kvoter.

ansträngningar för att öka antalet skyddat 
boende för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på detta boende.
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet lovordar
Turkiets ansträngningar på alla nivåer för 
att bekämpa hedersmord, våld i hemmet, 
tvångsäktenskap och barnbrudar.
Parlamentet uppmanar ministeriet att 
fortsätta att aktivt främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, något som 
fortsättningsvis är lågt, i politiken och på 
högre tjänstemannanivå inom 
administrationen och den privata sektorn, 
vid behov genom kvoter och genom att se 
över vissa av de särskilda 
sysselsättningslagarna i Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 207
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar
den nationella handlingsplanen om att 
bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 
ansträngningar för att öka antalet skyddat 
boende för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på detta boende.
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet uppmanar 

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar 
den nationella handlingsplanen om att 
bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 
ansträngningar för att öka antalet skyddat 
boende för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på detta boende.
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet uppmanar 
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Turkiet att fortsätta öka sina förebyggande 
ansträngningar på alla nivåer för att 
bekämpa hedersmord, våld i hemmet, 
tvångsäktenskap och barnbrudar.
Parlamentet uppmanar ministeriet att 
fortsätta att aktivt främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, något som 
fortsättningsvis är lågt, i politiken och på 
högre tjänstemannanivå inom 
administrationen och den privata sektorn, 
vid behov genom kvoter.

Turkiet att fortsätta öka sina förebyggande 
ansträngningar på alla nivåer för att 
bekämpa hedersmord, våld i hemmet, 
tvångsäktenskap och barnbrudar.
Parlamentet uppmanar ministeriet att 
fortsätta att aktivt främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, något som 
fortsättningsvis är lågt, i politiken och på 
högre tjänstemannanivå inom 
administrationen och den privata sektorn.

Or. en


