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Ændringsforslag 208
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 
aktivt at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter;
bemærker, at Tyrkiets 2023-
beskæftigelsesmål for kvinder er 35 %, 
mens EU 2020-strategiens mål er 75 % af 
alle kvinder i beskæftigelse; opfordrer 
Tyrkiet til at stræbe efter at nå et 
ambitiøst mål for kvinder i beskæftigelse;

Or. en

Ændringsforslag 209
Emine Bozkurt
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Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 
hele landet; er dybt bekymret over, at vold
mod kvinder på trods af bestræbelserne 
stadig observeres regelmæssigt, og at 
kvinder ofte bliver myrdet, efter de har 
anmodet myndighederne om hjælp mod 
vold eller mulig vold; anmoder derfor om, 
at de, der ikke beskytter og hjælper ofre, 
identificeres og retsforfølges; opfordrer 
ministeriet for familie- og socialpolitik til 
at fortsætte indsatsen for at øge antallet og 
kvaliteten af krisecentre for truede kvinder 
og mindreårige; fremhæver betydningen af 
at give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude;
bemærker, at Tyrkiets 2023-
beskæftigelsesmål for kvinder er 35 %, 
mens EU 2020-strategiens mål er 75 % af 
alle kvinder i beskæftigelse; opfordrer 
Tyrkiet til at øge deres mål for kvinder i 
beskæftigelse parallelt med EU's strategi 
og til at gøre en energisk indsats for at nå 
det; opfordrer ministeriet til at fortsætte 
med aktivt at fremme kvinders deltagelse 
på arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter;

Or. en
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Ændringsforslag 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 211
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 15
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 212
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. glæder sig over loven om beskyttelse af 
familien og forebyggelse af vold mod 
kvinder; roser den nationale handlingsplan 
for bekæmpelse af vold mod kvinder
(2012-2015) og understreger, at det er 
nødvendigt at håndhæve den effektivt i 

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

hele landet; opfordrer ministeriet for 
familie- og socialpolitik til at fortsætte 
indsatsen for at øge antallet og kvaliteten af 
krisecentre for truede kvinder og 
mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, 
konkrete alternativer og udsigt til at kunne 
klare sig selv; opfordrer indtrængende 
Tyrkiet til at vedtage en 
nultolerancepolitik over for vold mod 
kvinder og til fortsat at øge den 
forebyggende indsats på alle niveauer i 
bekæmpelsen af "æresdrab", vold i 
hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber og barnebrude; opfordrer 
ministeriet til at fortsætte med aktivt at 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter;

Or. en

Ændringsforslag 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

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

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

Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende 
indsats på alle niveauer i bekæmpelsen af
"æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet 
med tvangsægteskaber og barnebrude; 
opfordrer ministeriet til at fortsætte med 
aktivt at fremme kvinders rettigheder, 
uddannelse og deltagelse på 
arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i 
politik samt på ledelsesniveau i 
forvaltningen og i den private sektor, om 
nødvendigt ved at foreskrive kvoter;

Or. en

Ændringsforslag 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. er bekymret over mediernes negative 
fremstilling af kvinder og den generelt 
mandsdominerede dagsorden; opfordrer 
den tyrkiske regering til proaktivt at 
fremme ændringer af stereotyper og 
opfattelsen af kønsroller på alle områder; 
understreger betydningen af integration
af ligestilling i lovgivningsprocessen og i 
gennemførelsen af lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 215
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 16. fremhæver det presserende behov for 
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omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet,
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en handlingsplan med henblik på at 
fremme fuldstændigt lige rettigheder for 
og fuld accept af lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle;

omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet
og religion;

Or. pl

Ændringsforslag 216
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en handlingsplan med henblik på at 
fremme fuldstændigt lige rettigheder for 
og fuld accept af lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet;

Or. it

Ændringsforslag 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Forslag til beslutning
Punkt 16
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle; fremhæver det presserende 
behov for omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetik, træk, sprog, religion eller tro, 
politisk eller anden holdning, medlemskab 
af et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
eller seksuel identitet; opfordrer Tyrkiet til 
at vedtage en handlingsplan med henblik 
på at fremme fuldstændigt lige rettigheder 
for og fuld accept af lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle;

Or. en

Ændringsforslag 218
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
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forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; glæder sig over lovforslaget om 
ikkeforskelsbehandling; udtrykker 
imidlertid bekymring om den manglende 
inddragelse af seksuel orientering som 
grundlag for forskelsbehandling i 
lovgivningen; opfordrer i den forbindelse
Tyrkiet til at vedtage en handlingsplan med 
henblik på at fremme fuldstændigt lige 
rettigheder for og fuld accept af lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transseksuelle;

Or. en

Ændringsforslag 219
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle; bemærker navnlig den 
krævede lægeerklæring, der stigmatiserer 
homoseksuelle mænd, der søger om 
fritagelse fra værnepligten;

Or. en

Ændringsforslag 220
Laurence J.A.J. Stassen
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Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og
transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle, 
transseksuelle og ikke-muslimer;

Or. nl

Ændringsforslag 221
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, handicap, seksuel orientering 
eller seksuel identitet; opfordrer Tyrkiet til 
at vedtage en handlingsplan med henblik 
på at bekæmpe homofobi og fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

Or. en
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Ændringsforslag 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
lige rettigheder for og fuld accept af 
lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

Or. nl

Ændringsforslag 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, køn, alder, handicap, seksuel 
orientering eller seksuel identitet; opfordrer 
Tyrkiet til at vedtage en handlingsplan med 
henblik på at fremme fuldstændigt lige 
rettigheder for og fuld accept af lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transseksuelle;

Or. en
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Ændringsforslag 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld 
accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

16. fremhæver det presserende behov for 
omfattende lovgivning mod 
forskelsbehandling og oprettelse af et 
ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der 
kan beskytte enkeltpersoner mod 
forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, 
religion, køn, seksuel orientering eller 
seksuel identitet; opfordrer Tyrkiet til at 
vedtage en handlingsplan med henblik på 
at fremme fuldstændigt lige rettigheder for 
og fuld accept af lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle;

Or. en

Ændringsforslag 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. bemærker, at det i stigende grad er 
vanskeligt at købe alkoholiske drikke; 
opfordrer de offentlige myndigheder til 
aktivt at forsvare en sekulær livsstil i hele 
landet; 

Or. en

Ændringsforslag 226
Jelko Kacin
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Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. bemærker, at det i stigende grad er 
vanskeligt at købe alkoholiske drikke; 
opfordrer de offentlige myndigheder til 
aktivt at forsvare en sekulær livsstil i hele 
landet; 

Or. en

Ændringsforslag 227
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. er bekymret over de hyppige angreb 
på transseksuelle personer og den 
manglende beskyttelse mod vold af 
lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre social 
inddragelse og integration på 
arbejdsmarkedet af lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle samt deres 
ret til boliger;

Or. en

Ændringsforslag 228
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. glæder sig over de skridt, der er taget 
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for at inddrage anerkendte mindretal i 
processen med at udarbejde en ny 
forfatning; mener, at Tyrkiet skal 
forbedre sin holdning til beskyttelse af 
mindretal yderligere; fremhæver i den 
henseende, at Tyrkiet ikke har ratificeret 
Det Europæiske Råds rammekonvention 
om beskyttelse af nationale mindretal og 
pagten om regionale sprog eller 
mindretalssprog; udtrykker bekymring om 
manglen på pålidelige oplysninger om 
romasamfundet;

Or. en

Ændringsforslag 229
Bastiaan Belder

Forslag til beslutning
Punkt 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16a. opfordrer indtrængende de tyrkiske 
myndigheder til at træffe kraftige og 
effektive foranstaltninger til bekæmpelse 
af antisemitiske udtalelser og på den 
måde sætte et eksempel for regionen;

Or. en

Ændringsforslag 230
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 16 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16b. understreger behovet for lovgivning 
om hadforbrydelser, herunder om strenge 
straffe for forbrydelser motiveret af 
racisme, fremmedhad, religiøs 
intolerance, ofrets mentale eller fysiske 
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handicap, sundhedssituation, etnicitet, 
tro, alder, politiske holdning, seksuelle 
orientering eller kønsidentitet;

Or. en

Ændringsforslag 231
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder;
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe 
med at få afklaret problemerne 
vedrørende registrering af ejendom og 
jord; opfordrer til, at der findes en løsning 
vedrørende de mange ejendomme, som er 
ejet af den romersk-katolske kirke, men 
som stadig er konfiskeret af staten; 
erindrer om det presserende behov for at 
fortsætte det vitale og betydelige 
reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religiøse samfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger på uddannelse, 
udnævnelse og forfremmelse af gejstlige, 
ved at anerkende steder, hvor alawier kan 
holde gudstjenester og ved at efterleve 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
domme og Venedigkommissionens 
henstillinger; opfordrer Tyrkiet til at 
sikre, at Sankt Gabriel-klostret ikke 
fratages sin jord, og at det beskyttes i sin 
helhed;

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af loven fra 2008 om fonde 
og ændringerne dertil i 2008 og 2011 med
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder;
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Or. en

Ændringsforslag 232
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed; bemærker, at 
der i en tolerant kultur er et særligt behov 
for at rette opmærksomheden mod 
mindretal, og retter navnlig fokus på de 
seneste angreb på ældre kvinder af 
armensk oprindelse i Istanbul; opfordrer 
de tyrkiske myndigheder til at foretage en 
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grundig undersøgelse og retsforfølge de 
ansvarlige;

Or. en

Ændringsforslag 233
Sari Essayah

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed; opfordrer til at 
sikre positionen af Det Økumeniske 
Patriarkat i Konstantinopel; opfordrer 
derfor til en ændring af lovgivningen og 
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dens praktiske anvendelse, så ortodokse 
præster, biskopper og patriarken ikke 
behøver at være tyrkiske statsborgere, 
navnlig fordi patriarken er overhoved for 
den ortodokse kirke, og opfordrer til at 
give beslaglagt ejendom fra patriarken 
tilbage – navnlig kirker – og opfordrer
endvidere til at bevare uddannelse af 
præster og tillade åbning af Halki-
seminariet;

Or. en

Ændringsforslag 234
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 



AM\926945DA.doc 21/131 PE504.402v01-00

DA

relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed; beklager, at 
tørklædespørgsmålet stadig ikke har 
fundet en løsning i Tyrkiet; opfordrer 
regeringen til at indføre lovgivning, der 
forebygger forskelsbehandling af kvinder 
og tager hånd om polariseringen af 
tørklædespørgsmålet i samfundet for at 
sikre kvinders frie valg;

Or. en

Ændringsforslag 235
Alf Svensson

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
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gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed; efterlyser en 
dialog mellem den tyrkiske regering og 
Det Økumeniske Patriarkat i 
Konstantinopel for at sikre kristnes ret til 
adgang til bøn og gudstjeneste i Hagia 
Sophia i Istanbul;

Or. en

Ændringsforslag 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
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gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed; glæder sig over 
initiativet til at genåbne den græske skole 
i Büyükada som et internationalt 
kulturcenter og anmoder den tyrkiske 
regering om at genåbne Halki-seminariet;

Or. en

Ændringsforslag 237
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
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Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at fjerne 
henvisningen til religion fra de nationale 
identitetskort for at mindske den 
administrative chikane af medlemmer af 
ikke-muslimske samfund; opfordrer 
Tyrkiet til at sikre, at Sankt Gabriel-
klostret ikke fratages sin jord, og at det 
beskyttes i sin helhed;

Or. en

Ændringsforslag 238
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord;
understreger det akutte behov for, at der 
findes en løsning vedrørende de mange 
ejendomme, som er ejet af den romersk-
katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten, samt at uretmæssigt 
erhvervede ejendomme leveres tilbage; 
erindrer om det presserende behov for at 
fortsætte det vitale og betydelige 
reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved 
at gøre det muligt for religiøse samfund at 
få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger på uddannelse, 
udnævnelse og forfremmelse af gejstlige, 
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Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

ved at anerkende steder, hvor alawier kan 
holde gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

Or. pl

Ændringsforslag 239
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 

17. ser med tilfredshed på den fortsatte 
gennemførelse af lovgivningen om 
ændring af loven fra 2008 om fonde og 
udvidelsen af anvendelsesområdet for 
genetablering af ikke-muslimske 
samfundsgruppers ejendomsrettigheder; 
opfordrer de relevante myndigheder til at 
hjælpe den syriske befolkningsgruppe med 
at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer 
til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den 
romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det 
presserende behov for at fortsætte det 
vitale og betydelige reformarbejde på 
området for tanke-, samvittigheds- og 
religionsfrihed, især ved at gøre det muligt 
for religiøse samfund at få status som 
juridisk person, ved at fjerne alle 
begrænsninger på uddannelse, udnævnelse 
og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde 
gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols 
relevante domme og 
Venedigkommissionens henstillinger; 
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opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

opfordrer Tyrkiet til fuldt ud at anerkende 
mindretals rettigheder og sikre, at Sankt 
Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, og at 
det beskyttes i sin helhed;

Or. en

Ændringsforslag 240
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. erindrer om, at uddannelse spiller en 
nøglerolle i processen for opbygningen af 
et inklusivt og mangfoldigt samfund 
baseret på respekt for religiøse samfund 
og mindretal; opfordrer indtrængende 
den tyrkiske regering til at være særlig 
opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle 
det tyrkiske samfunds etniske, religiøse og 
trosmæssige mangfoldighed, nedbryde 
forskelsbehandling og fordomme og 
fremme fuld accept af alle religiøse 
samfund og mindretal, og understreger 
nødvendigheden af upartisk 
undervisningsmateriale; 

Or. en

Ændringsforslag 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. støtter i høj grad de igangværende 
forhandlinger om en fredelig løsning på 
det kurdiske spørgsmål og anmoder alle 
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politiske partier i Tyrkiet om at støtte 
denne proces og deres ansvar for, at den 
bliver en succes; er overbevist om, at en 
vellykket dialog om dette spørgsmål vil 
have positive konsekvenser i Mellemøsten 
og åbne op for nye muligheder for løsning 
af regionale konflikter;

Or. en

Ændringsforslag 242
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. glæder sig over de konkrete 
foranstaltninger, som de tyrkiske 
institutioner har truffet for at sikre frihed 
til gudsdyrkelse og sikre religiøse 
gudstjenester; understreger behovet for 
fortsatte reformer inden for retten til at 
tænke frit og til samvittigheds- og 
religionsfrihed; mener, at religiøse 
samfund bør kunne få status som juridisk 
person for at fjerne eksisterende 
begrænsninger; minder om behovet for at 
overholde Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante 
domme og Venedigkommissionens 
anbefalinger;

Or. en

Ændringsforslag 243
Ana Gomes

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

17a. opfordrer, for at kunne garantere 
religionsfrihed fuldt ud, til, at følgende 
bestemmelser indarbejdes i den nye 
forfatning: afskaffelse af pligten til at 
angive religiøst tilhørsforhold på 
nationale identifikationskort, afskaffelse 
af tvungne religiøse uddannelser,
afskaffelse eller ændring af 
sammensætningen af generaldirektoratet 
for religiøse anliggender, så det 
repræsenterer andre religiøse grupper 
som f.eks. alevisamfundet, som ikke er
sunnimuslimsk;

Or. en

Ændringsforslag 244
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 17 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17b. opfordrer regeringen til at gøre 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet 
i sine reformbestræbelser og bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder samt øge 
kvindernes sociale inklusion og deltagelse 
i arbejdsmarkedet; glæder sig over den 
tyrkiske regerings indsats for at øge 
skolegangen for piger, som har resulteret 
i, at kløften mellem drenge og piger på 
grunduddannelsestrinnet næsten er 
forsvundet, og opfordrer regeringen til at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger 
for også at mindske kløften mellem 
kønnene på sekundærtrinnet; opfordrer 
de politiske partier til yderligere at styrke 
kvindernes aktive engagement og
deltagelse i det politiske liv;

Or. en
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Ændringsforslag 245
Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 17 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17b. bemærker, at fremgangen har været 
særlig langsom med hensyn til at udvide 
alevimindretallets rettigheder; er dybt 
bekymret over den fremherskende sociale 
forskelsbehandling af alevierne, som blev 
udnyttet og forstærket af premierminister 
Erdogans gentagne henvisninger til CHP-
lederen Kilicdaroglus alevibaggrund med 
den klare hensigt at bringe ham i 
miskredit hos de fromme sunnivælgere;

Or. en

Ændringsforslag 246
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb;
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende 
rettigheder i forfatningsprocessen; 
anmoder alle politiske kræfter om i 
fællesskab at arbejde hen imod målet om 
en styrket politisk dialog og en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb;
glæder sig over de aktuelle uformelle 
forhandlinger mellem den fængslede 
leder af PKK og den tyrkiske regering, 
som har til formål at finde en løsning på 
terrortruslen med politiske midler; 
fremhæver, at den tredje reformpakke for 
retsvæsenet har medført opløftende 
ændringer til loven om bekæmpelse af 
terror med hensyn til at løse spørgsmålet 
om det store antal sager mod forfattere og 
journalister, der skriver om det kurdiske 
spørgsmål, og at flere kurdiske politikere, 
borgmestre og 
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socioøkonomisk inklusion og deltagelse af 
borgere af kurdisk oprindelse med henblik 
på at sikre ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden og fremme en 
fredelig inddragelse af borgere med 
kurdisk baggrund i det tyrkiske samfund; 
henviser til, at en politisk løsning kun kan 
skabes gennem en ægte demokratisk 
drøftelse af det kurdiske spørgsmål, og 
udtrykker bekymring over, at der er blevet 
indledt et stort antal sager mod forfattere 
og journalister, der skriver om det kurdiske 
spørgsmål, og at flere kurdiske politikere, 
borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen;

Or. en

Ændringsforslag 247
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har 
udvist robusthed over for PKK's 
terrorangreb; opfordrer Tyrkiet til at sætte 
fornyede kræfter ind på at nå frem til en 
politisk løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende 
rettigheder i forfatningsprocessen; 
anmoder alle politiske kræfter om i

18. fordømmer PKK's fortsatte 
terrorangreb og støtter de tyrkiske 
myndigheders reaktion; glæder sig over 
og tilskynder til, at Tyrkiet fortsat
bestræber sig på at finde en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om i 
fællesskab at arbejde hen imod målet om 
en styrket politisk dialog og en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inklusion og deltagelse af 
borgere af kurdisk oprindelse med henblik 
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fællesskab at arbejde hen imod målet om 
en styrket politisk dialog og en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inklusion og deltagelse af 
borgere af kurdisk oprindelse med henblik 
på at sikre ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden og fremme en fredelig
inddragelse af borgere med kurdisk 
baggrund i det tyrkiske samfund; henviser 
til, at en politisk løsning kun kan skabes 
gennem en ægte demokratisk drøftelse af 
det kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der er blevet indledt et 
stort antal sager mod forfattere og 
journalister, der skriver om det kurdiske 
spørgsmål, og at flere kurdiske politikere, 
borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

på at sikre ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden og fremme en fredelig 
inddragelse af borgere med kurdisk 
baggrund i det tyrkiske samfund; henviser 
til, at en politisk løsning kun kan skabes 
gennem en ægte demokratisk drøftelse af 
det kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der er blevet indledt et 
stort antal sager mod forfattere og 
journalister, der skriver om det kurdiske 
spørgsmål, og at flere kurdiske politikere, 
borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 248
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb;
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb;
mener, at en reel og alvorlig politisk 
dialog er nødvendig for at finde en løsning 
på det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet;
fordømmer de seneste begivenheder i 
Paris, hvor tre kurdiske aktivister blev 
dræbt, og håber, at disse begivenheder 
ikke underminerer den løbende dialog 
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for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

mellem den tyrkiske regering og de 
kurdiske repræsentanter; anmoder alle 
politiske kræfter om at sikre en passende 
politisk platform og til på konstruktiv vis at 
drøfte det kurdiske spørgsmål og fremme 
en reel åbning over for kravene om 
grundlæggende rettigheder i 
forfatningsprocessen, som afspejler 
pluralismen i Tyrkiet, og hvor alle borgere 
kan se, at de selv og deres rettigheder 
anerkendes fuldt ud; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 18
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har 
udvist robusthed over for PKK's 
terrorangreb; opfordrer Tyrkiet til at sætte 
fornyede kræfter ind på at nå frem til en 
politisk løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

18. opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; glæder sig over den nye 
lovgivning, der giver mulighed for at 
anvende modersmål i retssager; mener i 
den forbindelse, at retten til uddannelse 
på modersmålet og retten til at bruge 
kurdisk i lokal administrativ 
kommunikation er vigtig; henviser til, at 
en politisk løsning kun kan skabes gennem 
en ægte demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der er blevet indledt et 
stort antal sager mod forfattere og 
journalister, der skriver om det kurdiske 
spørgsmål, og at flere kurdiske politikere, 
borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

Or. en
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Ændringsforslag 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har 
udvist robusthed over for PKK's 
terrorangreb; opfordrer Tyrkiet til at sætte 
fornyede kræfter ind på at nå frem til en 
politisk løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

18. opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;



AM\926945DA.doc 35/131 PE504.402v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 251
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; glæder 
sig over og støtter i den forbindelse fuldt 
ud de igangværende forhandlinger 
mellem tyrkiske embedsmænd og 
Abdullah Öcalan, den fængslede leder af 
PKK, og glæder sig over civilsamfundets 
støtte til dette initiativ på tværs af 
partierne; anmoder alle politiske kræfter 
om at sikre en passende politisk platform 
og til på konstruktiv vis at drøfte det 
kurdiske spørgsmål og fremme en reel 
åbning over for kravene om 
grundlæggende rettigheder i 
forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
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Nationalforsamling; fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 252
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede og 
oprigtige kræfter ind på at nå frem til en 
politisk løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; glæder sig over 
ikrafttrædelsen den 31. januar 2013 af 
retten til at forsvare sig i tyrkiske domstole 
på andre sprog end tyrkisk; henviser til, at 
en politisk løsning kun kan skabes gennem 
en ægte demokratisk drøftelse af det 
kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
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kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

bekymring over, at der er blevet indledt et 
stort antal sager mod forfattere og 
journalister, der skriver om det kurdiske 
spørgsmål, og at flere kurdiske politikere, 
borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 253
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; glæder 
sig i den forbindelse over ikrafttrædelsen 
af retten til at forsvare sig i tyrkiske 
domstole på alle andre sprog end tyrkisk;
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
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politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 254
Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist 
robusthed over for PKK's terrorangreb; 
opfordrer Tyrkiet til at sætte fornyede 
kræfter ind på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende rettigheder 
i forfatningsprocessen; anmoder alle 
politiske kræfter om i fællesskab at arbejde 
hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere 
politisk, kulturel og socioøkonomisk 
inklusion og deltagelse af borgere af 
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kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; understreger betydningen af at 
fremme en drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål i de demokratiske institutioner, 
navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

kurdisk oprindelse med henblik på at sikre 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden 
og fremme en fredelig inddragelse af 
borgere med kurdisk baggrund i det 
tyrkiske samfund; henviser til, at en 
politisk løsning kun kan skabes gennem en 
ægte demokratisk drøftelse af det kurdiske 
spørgsmål, og udtrykker bekymring over, 
at der er blevet indledt et stort antal sager 
mod forfattere og journalister, der skriver 
om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
fagforeningsfolk, advokater, demonstranter 
og menneskerettighedsforkæmpere er 
blevet fængslet i forbindelse med KCK-
retssagen; opfordrer til, at drabene på tre 
kurdiske aktivister i Paris den 9. januar 
efterforskes fuldt ud af de relevante 
franske og tyrkiske myndigheder;
understreger betydningen af at fremme en 
drøftelse af det kurdiske spørgsmål i de 
demokratiske institutioner, navnlig i 
Tyrkiets Store Nationalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. gentager sin forventning om en 
gennemførelse af den tyrkiske regerings 
erklæring om, at den vil genåbne det 
græske mindretals skole på øen Gökçeada 
(Imbros), hvilket er et positivt skridt til 
bevarelse af den bikulturelle karakter, der 
præger de tyrkiske øer Gökçeada (Imbros) 
and Bozcaada (Tenedos), i 
overensstemmelse med Europarådets 
Parlamentariske Forsamlings resolution 
1625 (2008); konstaterer imidlertid, at der 
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er behov for yderligere tiltag med henblik 
på at løse det græske mindretals 
problemer med hensyn til deres 
ejendomsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 256
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. opfordrer Tyrkiet til fortsat at 
bestræbe sig på at nå frem til en politisk 
løsning på det kurdiske spørgsmål; 
anmoder alle politiske kræfter om at sikre 
en passende politisk platform og til på 
konstruktiv vis at drøfte det kurdiske 
spørgsmål og fremme en reel åbning over 
for kravene om grundlæggende 
rettigheder i forfatningsprocessen; minder 
om, at en politisk løsning kun kan baseres 
på en reel demokratisk debat om det 
kurdiske spørgsmål; understreger 
betydningen af at fremme en drøftelse af 
det kurdiske spørgsmål i de demokratiske 
institutioner, navnlig i Tyrkiets Store 
Nationalforsamling;

Or. en

Ændringsforslag 257
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. fordømmer i stærke vendinger 
terrorangrebet mod den amerikanske 
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ambassade i Ankara den 1. februar 2013 
og kondolerer familien til den afdøde 
tyrkiske borger; minder om, at selv om der 
bør træffes yderligere foranstaltninger for 
at bekæmpe terrorhandlinger og sikre 
statens og dens borgeres sikkerhed, bør de 
ikke være på bekostning af 
menneskerettigheder eller borgernes 
rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. fordømmer kraftigt mordet på tre 
kvindelige kurdiske frihedskæmpere den 
9. januar 2013 i Paris; anmoder de 
franske myndigheder om at gøre alt, hvad 
der er muligt, for at gerningsmændene og 
anstifterne til disse mord stilles for en 
domstol og bliver dømt;

Or. fr

Ændringsforslag 259
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 18 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18b. anmoder alle politiske kræfter om i 
fællesskab at arbejde hen imod målet om 
en styrket politisk dialog og en proces med 
yderligere politisk, kulturel og 
socioøkonomisk inklusion og deltagelse af 
borgere af kurdisk oprindelse med henblik 
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på at sikre ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden og fremme en 
fredelig inddragelse af borgere med 
kurdisk baggrund i det tyrkiske samfund;

Or. en

Ændringsforslag 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 18 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18b. glæder sig over den direkte politiske 
dialog, som den tyrkiske regering for nylig 
har indledt med Abdullah Öcalan; mener, 
at der er udsigt til forhandlinger, som kan 
føre til en historisk aftale om en fredelig
og demokratisk løsning på den kurdiske 
konflikt; opfordrer derfor 
konfliktparterne til snarest muligt at 
omdanne samtalerne til strukturerede 
forhandlinger; understreger betydningen 
af en stærk og positiv støtte til processen 
fra EU's medlemsstater samt den 
konstruktive rolle, som politiske partier, 
medier og civilsamfundet i Tyrkiet skal 
spille, for at fredsprocessen kan blive en 
succes; understreger endvidere 
betydningen af 
forfatningsreformprocessen i forhold til 
en varig løsning på det kurdiske 
spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 18 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

18b. anmoder de tyrkiske myndigheder 
om fuldt ud at belyse massakren i 
Uludere/Şirnak den 28. december 2011, 
hvor 34 uskyldige civile mistede livet som 
følge af militærets vilkårlige 
bombardementer, og at genoptage den 
igangværende undersøgelse med henblik 
på at stille de ansvarlige for en domstol;

Or. fr

Ændringsforslag 262
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. bifalder den incitamentspakke, der har 
til formål at øge investering og økonomisk 
udvikling i Tyrkiets mindst udviklede 
regioner, herunder den sydøstlige, og 
videreførelsen af projektet i 
Sydøstanatolien;

19. bifalder den incitamentspakke, der har 
til formål at øge investering og økonomisk 
udvikling i Tyrkiets mindst udviklede 
regioner, herunder den sydøstlige, og 
videreførelsen af projektet i 
Sydøstanatolien; mener, at sådanne 
investeringer giver private investorer et 
incitament til at udvikle social kapital og 
omdanne de underudviklede regioner til 
mulige produktionscentre; foreslår at 
supplere incitamentspakken med 
investeringer inden for sikkerheds-, 
infrastruktur- og transportalternativer i 
de relevante regioner;

Or. en

Ændringsforslag 263
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 19
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. bifalder den incitamentspakke, der har 
til formål at øge investering og økonomisk 
udvikling i Tyrkiets mindst udviklede 
regioner, herunder den sydøstlige, og 
videreførelsen af projektet i 
Sydøstanatolien;

19. bifalder den incitamentspakke, der har 
til formål at øge investering og økonomisk 
udvikling i Tyrkiets mindst udviklede 
regioner, herunder den sydøstlige, og 
videreførelsen af projektet i 
Sydøstanatolien; henviser dog til 
højesterettens dom, der pålægger 
byggestop for Ilisu-dæmningen; opfordrer 
den tyrkiske regering til at anerkende 
dommen og indstille byggeriet af 
dæmningen;

Or. de

Ændringsforslag 264
Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. bifalder den incitamentspakke, der har 
til formål at øge investering og økonomisk 
udvikling i Tyrkiets mindst udviklede 
regioner, herunder den sydøstlige, og 
videreførelsen af projektet i 
Sydøstanatolien;

19. bifalder den incitamentspakke, der har 
til formål at øge investering og økonomisk 
udvikling i Tyrkiets mindst udviklede 
regioner, herunder den sydøstlige, og 
videreførelsen af projektet i 
Sydøstanatolien; opfordrer den tyrkiske 
regering til ikke at tilsidesætte det tyrkiske 
statsråds afgørelse om at indstille
byggeriet af Ilisu-dæmningen som følge 
af de potentielle miljømæssige og 
menneskerettighedsmæssige 
retningslinjer, som kan blive overtrådt ved 
at fortsætte projektet; 

Or. en

Ændringsforslag 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek
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Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19a. glæder sig over afgørelsen fra den 
højere forvaltningsdomstol (Danistay) om 
omstødelse af tilladelsen til at bygge Ilisu-
dæmningen baseret på undersøgelser af 
indvirkningen på miljøet og baseret på 
gældende lovgivning; opfordrer den 
tyrkiske regering til at bevare denne 
arkæologiske og miljømæssige arv ved at 
prioritere mindre, miljømæssigt og socialt 
bæredygtige projekter; og opfordrer EU's 
institutioner og medlemsstater til at gøre 
fuld brug af alle EU's instrumenter fra 
forhandlingerne om kapitel 27 om miljø 
og udvidelsespolitiske instrumenter for 
kandidatlande til dette formål;

Or. en

Ændringsforslag 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 19 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19b. opfordrer Tyrkiet og Kommissionen 
til at tage hensyn til forordning (EF) nr. 
1007/2009 om handel med sælprodukter 
(den såkaldte sælforordning) under 
forhandlingerne om kapitel 27 om miljø, 
som blev indledt i december 2009 med 
forbud om markedsføring af produkter fra 
sæler; opfordrer indtrængende den 
tyrkiske regering til at ensrette sin politik 
med EU-forordningen og forbyde handel 
med alle produkter fra kommerciel 
sæljagt og dermed yde et stærkt bidrag til 
at sætte en stopper for verdens største 
kommercielle jagt på et havpattedyr;
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Or. en

Ændringsforslag 267
Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager, at det er nødvendigt at styrke 
samhørigheden mellem de tyrkiske 
regioner og mellem land- og byområder for 
at åbne muligheder for befolkningen som 
helhed og fremme økonomisk og social 
inklusion; fremhæver navnlig den særlige 
rolle, som uddannelse spiller, og behovet 
for at tackle vedvarende og væsentlige 
regionale forskelle for så vidt angår 
uddannelseskvaliteten og procentdelen af 
indskrevne i grundskolen; opfordrer til 
skridt, der kan virke befordrende for 
åbningen af kapitel 22 om regionalpolitik;

20. gentager, at det er nødvendigt at styrke 
samhørigheden mellem de tyrkiske 
regioner og mellem land- og byområder for 
at åbne muligheder for befolkningen som 
helhed og fremme økonomisk og social 
inklusion; fremhæver navnlig den særlige 
rolle, som uddannelse spiller, og behovet 
for at tackle vedvarende og væsentlige 
regionale forskelle for så vidt angår 
uddannelseskvaliteten og procentdelen af 
indskrevne i grundskolen; opfordrer til 
skridt, der kan åbne kapitel 22 om 
regionalpolitik, og håber, at præsident 
Hollandes forestående besøg i Tyrkiet kan 
være en anledning til at gøre fremskridt i 
denne henseende;

Or. en

Ændringsforslag 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager, at det er nødvendigt at styrke 
samhørigheden mellem de tyrkiske 
regioner og mellem land- og byområder for 
at åbne muligheder for befolkningen som 
helhed og fremme økonomisk og social 
inklusion; fremhæver navnlig den særlige 
rolle, som uddannelse spiller, og behovet 

20. gentager, at det er nødvendigt at styrke 
samhørigheden mellem de tyrkiske 
regioner og mellem land- og byområder for 
at åbne muligheder for befolkningen som 
helhed og fremme økonomisk og social 
inklusion; fremhæver navnlig den særlige 
rolle, som uddannelse spiller, og behovet 
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for at tackle vedvarende og væsentlige 
regionale forskelle for så vidt angår 
uddannelseskvaliteten og procentdelen af 
indskrevne i grundskolen; opfordrer til 
skridt, der kan virke befordrende for 
åbningen af kapitel 22 om regionalpolitik;

for at tackle vedvarende og væsentlige 
regionale forskelle for så vidt angår 
uddannelseskvaliteten og procentdelen af 
indskrevne i grundskolen; opfordrer til 
skridt, der kan åbne kapitel 22 om 
regionalpolitik, og håber, at præsident 
Hollandes forestående besøg i Tyrkiet kan 
være en anledning til at gøre fremskridt i 
denne henseende;

Or. en

Ændringsforslag 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. gentager, at det er nødvendigt at styrke 
samhørigheden mellem de tyrkiske 
regioner og mellem land- og byområder for 
at åbne muligheder for befolkningen som 
helhed og fremme økonomisk og social 
inklusion; fremhæver navnlig den særlige 
rolle, som uddannelse spiller, og behovet 
for at tackle vedvarende og væsentlige 
regionale forskelle for så vidt angår 
uddannelseskvaliteten og procentdelen af 
indskrevne i grundskolen; opfordrer til 
skridt, der kan virke befordrende for 
åbningen af kapitel 22 om regionalpolitik;

20. gentager, at det er nødvendigt at styrke 
samhørigheden mellem de tyrkiske 
regioner og mellem land- og byområder for 
at åbne muligheder for befolkningen som 
helhed og fremme økonomisk og social 
inklusion; fremhæver navnlig den særlige 
rolle, som uddannelse spiller, og behovet 
for at tackle vedvarende og væsentlige 
regionale forskelle for så vidt angår 
uddannelseskvaliteten og procentdelen af 
indskrevne i grundskolen; opfordrer til 
skridt, der kan virke befordrende for 
åbningen af kapitel 22 om regionalpolitik;
opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
en konsekvensanalyse af Tyrkiets 
medlemskab af EU med hensyn til 
strukturpolitik;

Or. en

Ændringsforslag 270
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
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Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 
rettigheder og forhindre overgreb;

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse;
understreger, at børnearbejde, navnlig 
sæsonarbejde i landbruget, bør afskaffes 
ved at lave fortegnelser over og ændre 
smuthullerne i det juridiske system, ved at 
oprette de nødvendige mekanismer for 
gennemførelse og overvågning, ved at 
træffe foranstaltninger, som omfatter de 
jordejere, som beskæftiger 
sæsonarbejdere, forældre, den private 
sektor, som køber produktet, samt ved at 
prioritere løsningen af 
beskæftigelsesproblemet i de regioner, 
hvor sæsonarbejderne kommer fra;
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 
rettigheder og forhindre overgreb;

Or. en

Ændringsforslag 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 21. er bekymret over de uforholdsmæssigt 
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høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 
rettigheder og forhindre overgreb;

høje fattigdomsrater og børnearbejde
blandt børn, især i landdistrikterne; 
fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse for 
både drenge og piger; bifalder etableringen 
af en ombudsmand for børns rettigheder og 
vedtagelsen af Tyrkiets første strategi 
vedrørende barnets rettigheder; er 
bekymret over, at antallet af aktive 
ungdomsdomstole er faldet, og opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 
rettigheder og forhindre overgreb;

Or. en

Ændringsforslag 272
Raimon Obiols

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; opfordrer til store 
forbedringer i forholdene i 
frihedsberøvelsescentre for mindreårige;
erindrer om betydningen af uafhængige 
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rettigheder og forhindre overgreb; tilsyns- og beskyttelsesmekanismer for at 
beskytte rettigheder og forhindre overgreb;

Or. en

Ændringsforslag 273
Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 
rettigheder og forhindre overgreb;

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; opfordrer til store 
forbedringer i forholdene i 
frihedsberøvelsescentre for mindreårige;
erindrer om betydningen af uafhængige 
tilsyns- og beskyttelsesmekanismer for at 
beskytte rettigheder og forhindre overgreb;

Or. en

Ændringsforslag 274
Richard Howitt

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 



AM\926945DA.doc 51/131 PE504.402v01-00

DA

høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 
rettigheder og forhindre overgreb;

høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; opfordrer til store 
forbedringer i forholdene i 
frihedsberøvelsescentre for mindreårige;
erindrer om betydningen af uafhængige 
tilsyns- og beskyttelsesmekanismer for at 
beskytte rettigheder og forhindre overgreb;

Or. en

Ændringsforslag 275
Tunne Kelam

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi for bekæmpelse 
af børnefattigdom og børnearbejde og 
fremme af adgangen til uddannelse; 
bifalder etableringen af en ombudsmand 
for børns rettigheder og vedtagelsen af 
Tyrkiets første strategi vedrørende barnets 
rettigheder; er bekymret over, at antallet af 
aktive ungdomsdomstole er faldet, og 
opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte 

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt 
høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en 
sammenhængende strategi og en betydelig 
forøgelse af den administrative kapacitet
for bekæmpelse af børnefattigdom og 
børnearbejde og fremme af adgangen til 
uddannelse; bifalder etableringen af en 
ombudsmand for børns rettigheder og 
vedtagelsen af Tyrkiets første strategi 
vedrørende barnets rettigheder; er 
bekymret over, at antallet af aktive 
ungdomsdomstole er faldet, og opfordrer 
indtrængende Tyrkiet til at skabe 
alternativer til tilbageholdelse af 
mindreårige; erindrer om betydningen af 
uafhængige tilsyns- og 
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rettigheder og forhindre overgreb; beskyttelsesmekanismer for at beskytte 
rettigheder og forhindre overgreb;

Or. en

Ændringsforslag 276
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. glæder sig over og forventer en 
hurtig gennemførelse af den tyrkiske 
regerings erklæring om, at den vil 
genåbne det græske mindretals skole på 
øen Gökçeada (Imbros), hvilket er et 
positivt skridt til bevarelse af den 
bikulturelle karakter, der præger de 
tyrkiske øer Gökçeada (Imbros) and 
Bozcaada (Tenedos), i overensstemmelse 
med Europarådets Parlamentariske 
Forsamlings resolution 1625 (2008); 
konstaterer imidlertid, at der er behov for 
yderligere tiltag med henblik på at løse det 
græske mindretals problemer med hensyn 
til deres ejendomsrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 277
Nadezhda Neynsky

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. glæder sig over forbedringen af det 
generelle erhvervsmiljø i Tyrkiet, navnlig 
på grund af den nye tyrkiske handelslovs 
ikrafttræden og den konsekvente støtte til 
små og mellemstore virksomheder 
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gennem SMV-udviklingsorganisationen 
KOSGEB; opfordrer til et større 
partnerskab mellem tyrkiske 
virksomheder og virksomheder i EU;

Or. en

Ændringsforslag 278
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. minder Tyrkiet om, at titusinder af 
EU-borgere og -indbyggere, som har 
været ofre for svig begået af de såkaldte 
"grønne fonde", stadig ikke har fået 
oprejsning, og opfordrer myndighederne 
til at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at fremskynde 
processen;

Or. en

Ændringsforslag 279
Charles Tannock

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. udtrykker bekymring over de seneste 
angreb mod og drab på tyrkiske 
statsborgere af armensk oprindelse som 
f.eks. i Samatya; opfordrer de tyrkiske 
myndigheder til fortsat at arbejde på at 
håndtere sikkerhedsproblemerne for de 
ikke-muslimske mindretal i Tyrkiet; ser 
frem til en behørig retssag som følge af 
anklagerens appel om afvisning af 
domstolens afgørelse af januar 2012 
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Hrant Dink-mordsagen, delvist baseret på 
argumentet om, at mordet blev begået af 
en organisation;

Or. en

Ændringsforslag 280
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 21 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21a. understreger behovet for at tage 
hånd om børns rettigheder i den nye 
forfatning og indarbejde bestemmelser, 
som sikrer overholdelse af børns ret til 
beskyttelse, bedre leveforhold og 
forebyggelse af forskelsbehandling; 
understreger behovet for, at Tyrkiet 
fortsat skal forbedre sin overholdelse af 
bestemmelserne i FN's 
menneskerettighedserklæring;

Or. en

Ændringsforslag 281
Graham Watson

Forslag til beslutning
Overskrift 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Opbygning af gode naboskabsforbindelser Regionalt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 282
Geoffrey Van Orden
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Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at 
Tyrkiet dermed gik glip af en vigtig 
mulighed for at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, 
at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle medlemsstaterne 
og respekt for den institutionelle ramme;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 283
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at 
Tyrkiet dermed gik glip af en vigtig 
mulighed for at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, 
at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle medlemsstaterne 
og respekt for den institutionelle ramme;

22. kritiserer stærkt Tyrkiets beslutning 
om at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at 
Tyrkiet dermed har krænket et 
nøgleprincip i den institutionelle 
forhandlingsramme, der baserer på 
oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle medlemsstater; 
beklager dybt, at Tyrkiet har undladt at 
indlede en dialog- og normaliseringsproces 
omkring forbindelserne med Cypern;

Or. de
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Ændringsforslag 284
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 
at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, 
at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle medlemsstaterne 
og respekt for den institutionelle ramme;

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd; beklager desuden dybt,
at EU ikke har ladet dette få nogen form 
for konsekvenser; henviser til, at Tyrkiet 
på denne måde har vist, at landet aldrig 
vil og kan tiltræde EU; henviser til, at 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet 
straks bør bringes til ophør;

Or. nl

Ændringsforslag 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at 
Tyrkiet dermed gik glip af en vigtig 
mulighed for at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, 
at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig 
solidaritet mellem alle medlemsstaterne og 
respekt for den institutionelle ramme;

22. beklager, at der ikke blev fundet en 
omfattende løsning på Cypern-problemet, 
inden Cypern overtog formandskabet for 
EU, hvilket ville have gjort det muligt for 
den nye partnerskabsstat at overtage EU-
formandskabet; minder i denne 
sammenhæng om, at Tyrkiet havde 
erklæret sig rede til at etablere 
forbindelser med den nye 
partnerskabsstat, der ville blive oprettet 
efter en samlet løsning i Cypern i hele 
FN; understreger, at alle de involverede 
parter samtidig skal tage skridt til at 
normalisere forbindelserne, og at alle 
skridt i den henseende skal være til fordel 
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for alle parter;

Or. en

Ændringsforslag 286
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at 
Tyrkiet dermed gik glip af en vigtig 
mulighed for at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, 
at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig solidaritet 
mellem alle medlemsstaterne og respekt for 
den institutionelle ramme;

22. beklager de yderligere forsinkelser i 
forbindelse med at fastlægge en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne mellem Tyrkiet og Cypern 
under det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd; bemærker, at der er 
behov for yderligere foranstaltninger for 
at bringe isolationen af det tyrkisk-
cypriotiske samfund til ophør; erindrer 
om, at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig solidaritet 
mellem alle medlemsstaterne og respekt for 
den institutionelle ramme;

Or. en

Ændringsforslag 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at 
Tyrkiet dermed gik glip af en vigtig 
mulighed for at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at 

22. mener, at Tyrkiet gik glip af en vigtig 
mulighed for at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern i forbindelse 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd; erindrer om, at EU er 
baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
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EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme; understreger, at det 
er tvingende nødvendigt at skabe 
fremskridt i normaliseringen af Tyrkiets 
forbindelser med Republikken Cypern for 
at puste nyt liv i 
tiltrædelsesforhandlingerne mellem EU 
og Tyrkiet; 

Or. en

Ændringsforslag 288
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om 
at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at
Tyrkiet dermed gik glip af en vigtig 
mulighed for at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at 
EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

22. fordømmer kraftigt Tyrkiets beslutning 
om at holde sig væk fra møder og undgå 
kontakt med det cypriotiske formandskab 
for Det Europæiske Råd, og mener, at
tiltrædelsesprocessen i mangel af en
normalisering af forbindelserne med 
Cypern bør indstilles; erindrer om, at EU 
er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

Or. it

Ændringsforslag 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
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med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 
at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at 
EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 
at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at 
EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme; minder om, at 
anerkendelse af alle EU's medlemsstater 
er en nødvendig del af 
tiltrædelsesprocessen; opfordrer derfor 
indtrængende Tyrkiet til hurtigst muligt at 
fortsætte mod en normalisering af landets 
forbindelser med alle EU's medlemsstater, 
herunder ophævelse af vetoet mod EU-
medlemsstaters medlemskab af en række 
internationale organisationer;

Or. en

Ændringsforslag 290
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 
at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at 
EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 
at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at 
EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme; opfordrer den 
tyrkiske regering til fuldt ud at overholde 
sine juridiske forpligtelser i gældende EU-
ret og navnlig i erklæringen fra Det 
Europæiske Fællesskab og dets 
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medlemsstater den 21. september 2005;

Or. en

Ændringsforslag 291
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 
at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, 
at EU er baseret på principperne om 
oprigtigt samarbejde og gensidig solidaritet 
mellem alle medlemsstaterne og respekt for 
den institutionelle ramme;

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 
at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; minder 
Tyrkiet om, at EU er baseret på 
principperne om oprigtigt samarbejde og 
gensidig solidaritet mellem alle 
medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme, og at alle lande, 
som ønsker at blive medlem af Unionen, 
bør overholde de værdier og principper, 
den er baseret på;

Or. en

Ændringsforslag 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 22

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet 
dermed gik glip af en vigtig mulighed for 

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at 
holde sig væk fra møder og undgå kontakt 
med det cypriotiske formandskab for Det 
Europæiske Råd, og anmoder alle 
relevante parter og Tyrkiet om ikke at gå
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at få indledt en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at 
EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem 
alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

glip af en vigtig mulighed for at få indledt 
en dialog- og normaliseringsproces 
omkring forbindelserne med Cypern; 
erindrer om, at EU er baseret på 
principperne om oprigtigt samarbejde og 
gensidig solidaritet mellem alle 
medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

Or. en

Ændringsforslag 293
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. beklager, at der under det cypriotiske 
formandskab for Rådet for Den 
Europæiske Union ikke blev gjort brug af 
muligheden for at indlede en dialog- og 
normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern, idet det 
anerkendes, at dette blev forstærket af 
Tyrkiets beslutning om at holde sig væk 
fra møder og undgå kontakt; minder om, 
at EU er baseret på princippet om loyalt 
samarbejde og gensidig solidaritet blandt 
alle dets medlemsstater, konfliktløsning 
med naboer, respekt for 
mindretalssamfunds rettigheder og 
interesser og respekt for de institutionelle 
rammer;

Or. en

Ændringsforslag 294
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. minder om den tyrkiske holdning til 
det cypriotiske formandskab for Rådet for 
Den Europæiske Union, som medførte en 
aflysning af det 70. møde i Det Blandede 
Parlamentariske Udvalg, og beklager, at 
denne holdning havde en negativ 
indvirkning på den interparlamentariske 
politiske dialog; beklager, at der ikke blev 
indført sanktioner over for Tyrkiet for 
denne adfærd;

Or. en

Ændringsforslag 295
Nikolaos Salavrakos

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. henviser til, at anerkendelse af alle 
medlemsstaterne er en nødvendig del af 
tiltrædelsesprocessen; opfordrer Tyrkiet 
til snarest muligt at normalisere sine 
forbindelser til alle EU-medlemsstaterne, 
bl.a. ved at hæve vetoet mod EU-
medlemsstaters deltagelse i internationale 
organisationer; beklager, at Tyrkiet den 
15. januar var det eneste land blandt 185 
lande, der afviste Republikken Cyperns 
deltagelse i Rådet for Det Internationale 
Agentur for Vedvarende Energi;

Or. el

Ændringsforslag 296
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. fremhæver Tyrkiets forpligtelse til at 
respektere Cyperns eksklusive 
økonomiske zone som fastlagt i FN's 
havretskonvention, som EU har 
undertegnet; tager højde for, at Tyrkiet 
ikke har undertegnet ovennævnte 
konvention og derfor ikke mener, at 
landet skal tage hensyn til dens
forpligtelser; opfordrer Tyrkiet til at 
anerkende, at denne konvention aktuelt 
indgår i den gældende EU-ret, som skal 
gennemføres fuldt ud ved tiltrædelse;

Or. en

Ændringsforslag 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. opfordrer den tyrkiske regering til at 
indstille de gentagne krænkelser af det 
græske luftrum og tyrkiske militærflys 
flyvninger over græske øer; opfordrer 
Tyrkiet til at ophæve tilladelserne til 
Turkish Petroleum Corporation (TPAO) 
for geologisk forskning og 
kulbrinteaktiviteter i områder, der hører 
under Grækenlands kontinentalsokkel;

Or. en

Ændringsforslag 298
Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 22 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

22a. opfordrer Ankara og Nicosia til at 
indlede en direkte dialog på det højeste 
politiske plan om alle udestående 
spørgsmål efter den vellykkede dialog 
mellem Beograd og Pristina, som mægles 
af næstformanden/den højtstående 
repræsentant Catherine Ashton, og som 
har banet vejen for yderligere integration 
af Serbien og Kosovo med EU; mener, at 
direkte kontakt mellem politiske ledere vil 
skabe et positivt politisk klima, der 
fremmer en omfattende løsning på alle 
åbne spørgsmål mellem Tyrkiet og 
Cypern; mener endvidere, at en dialog på 
højt plan med repræsentanter for tyrkiske 
kurdere ligeledes vil skabe betingelserne 
for en vidtrækkende og varig løsning på 
det kurdiske problem og en ægte 
forsoning mellem tyrkiske borgere med en 
hvilken som helst etnisk og national 
baggrund;

Or. en

Ændringsforslag 299
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der 
er presserende behov for en aftale mellem 
de to befolkningsgrupper om, hvordan de 
kan komme videre med reelle 
forhandlinger om en løsning, således at 
der snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær; opfordrer Tyrkiet 

23. henviser til, at den tyrkiske besættelse
af den nordlige del af Cypern, og dermed 
en del af EU-territorium, er ulovlig og 
derfor straks bør bringes til ophør;
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til at påbegynde tilbagetrækningen af sine 
styrker fra Cypern og overdrage 
Famagusta til FN i overensstemmelse 
med FN's Sikkerheds resolution 550 
(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Or. nl

Ændringsforslag 300
Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning med de 
aftalte FN-parametre to zoner, to 
fællesskaber og politisk lighed for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, og understreger betydningen 
af at fastsætte en tidsramme, således at der 
snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær på ledelsesplan;
minder om, at Tyrkiet ofte har givet 
udtryk for, at landet er parat til at trække 
sine styrker tilbage efter en samlet løsning 
i Cypern, således som det også fremgår af 
Annanplanen fra 2004; opfordrer 
Republikken Cypern til at tillade 
vedtagelsen af forordningen om direkte 
samhandel, som vil gøre det muligt for 
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direkte og på lovlig vis med alles accept; tyrkiske cyprioter at handle direkte med 
EU med præferencesatser, hvilket bringer 
tyrkisk-cyprioter tættere på EU;

Or. en

Ændringsforslag 301
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær;
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at det er 
nødvendigt at fastsætte en tidsfrist for
afslutningen af forhandlingerne om en 
aftale mellem de to befolkningsgrupper 
om, hvordan de kan komme videre med 
reelle forhandlinger om en løsning, således 
at der snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær; fastslår, at status 
quo ikke længere er gennemførligt;

Or. en

Ændringsforslag 302
Renate Sommer

Forslag til beslutning
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Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984);

Or. de

Ændringsforslag 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning med de 
aftalte FN-parametre to zoner, to 
fællesskaber og politisk lighed for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
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komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, og understreger betydningen 
af at fastsætte en tidsramme, således at der 
snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær på ledelsesplan;
minder om, at Tyrkiet ofte har givet 
udtryk for, at landet er klar til at trække 
sine styrker tilbage efter en samlet løsning 
i Cypern, som det også er fastlagt i 
Annanplanen fra 2004; opfordrer 
Republikken Cypern til at tillade 
vedtagelsen af forordningen om direkte 
handel, som vil give tyrkisk-cyprioter 
mulighed for at handle direkte med EU på 
lovlig vis med alles accept;

Or. en

Ændringsforslag 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de 
kan komme videre med reelle 
forhandlinger om en løsning, således at 
der snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær; opfordrer Tyrkiet til 
at påbegynde tilbagetrækningen af sine 
styrker fra Cypern og overdrage Famagusta 
til FN i overensstemmelse med FN's 
Sikkerheds resolution 550 (1984);
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
samlet fair og gennemførlig løsning til 
fordel for begge befolkningsgrupper
baseret på FN's Sikkerhedsråds relevante 
resolutioner, folkeretten, EU's 
grundlæggende principper og gældende 
EU-ret; opfordrer Tyrkiet til også at 
arbejde intensivt og med god vilje i denne 
retning; understreger, at der snart igen skal
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til straks at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); minder om 
forslaget fra præsidenten for Republikken 
Cypern til parallelt hermed at åbne havnen 
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et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle
direkte og på lovlig vis med alles accept;

i Famagusta i EU-regi (toldtilsyn) som et 
bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give
begge befolkningsgrupper mulighed for at 
handle på lovlig vis med alles accept;

Or. en

Ændringsforslag 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
samlet fair og gennemførlig løsning i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds relevante resolutioner og 
EU's grundlæggende værdier og 
principper; opfordrer Tyrkiet til helt 
konkret at støtte dette arbejde;
understreger, at der er presserende behov 
for en aftale mellem de to 
befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til straks at trække sine 
styrker tilbage fra Cypern og gøre det 
muligt at overdrage Famagusta til de 
retmæssige indbyggere i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); beklager parallelt 
hermed Tyrkiets afvisning af Republikken
Cyperns regerings forslag om i 2010 bl.a.
at åbne havnen i Famagusta i EU-regi, 
hvilket vil give mulighed for kommercielle 
transaktioner mellem EU og tyrkisk-
cyprioter gennem havnen i Famagusta;
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Or. en

Ændringsforslag 306
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair, demokratisk og gennemførlig løsning
i overensstemmelse med EU's 
grundlæggende værdier og principper, 
eftersom løsningen ikke kan påvirke 
hverken cypriotiske borgeres 
menneskerettigheder eller europæiske 
anliggender negativt, ved at skabe et 
negativt og farligt politisk forbillede og en 
model for EU's samhørighed; 
understreger, at der er presserende behov 
for en aftale mellem de to 
befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen; 
mener, at denne proces fortsat bør være
under ledelse af FN's generalsekretær og 
en positiv og katalytisk EU-støtte, så de 
demokratiske værdier og principper 
respekteres og nedfældes fuldt ud; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til de 
retmæssige indbyggere og FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984) og dermed fremme 
bestræbelserne på at opnå en samlet 
løsning; opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i 
Famagusta for EU's toldtilsyn og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept i 
overensstemmelse med og med fuld 
overholdelse af folkeretten, gældende EU-
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ret og Republikken Cyperns suveræne 
rettigheder som EU-medlemsstat som 
fastlagt i protokol nr. 10 og traktaterne;

Or. en

Ændringsforslag 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der 
er presserende behov for en aftale mellem 
de to befolkningsgrupper om, hvordan de 
kan komme videre med reelle 
forhandlinger om en løsning, således at der 
snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær; opfordrer Tyrkiet til 
at påbegynde tilbagetrækningen af sine 
styrker fra Cypern og overdrage Famagusta 
til FN i overensstemmelse med FN's 
Sikkerheds resolution 550 (1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning i 
overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolutioner og EU's 
grundlæggende værdier og principper; 
opfordrer Tyrkiet til at komme videre med 
reelle forhandlinger om en løsning, således 
at der snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær; opfordrer Tyrkiet til
straks at påbegynde tilbagetrækningen af 
sine styrker fra Cypern og overdrage 
Famagusta til FN i overensstemmelse med 
FN's Sikkerheds resolution 550 (1984); 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
Cypern til at åbne havnen i Famagusta for 
EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme 
et godt forhandlingsklima, der kan føre til 
et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Or. en

Ændringsforslag 308
Graham Watson

Forslag til beslutning
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Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning og fastsætte en gennemførlig 
tidsramme, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer til en ny genforeningsplan 
baseret på overvejelser om to 
fællesskaber, to zoner og politisk 
samarbejde; opfordrer Tyrkiet til at 
påbegynde tilbagetrækningen af sine 
styrker fra Cypern og overdrage Varosha
til FN's administration i overensstemmelse 
med FN's Sikkerheds resolution 550
(1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at tillade 
vedtagelsen af forordningen om direkte 
handel som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Or. en

Ændringsforslag 309
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning med de 
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befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

aftalte FN-parametre to zoner, to 
fællesskaber og politisk lighed for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, og understreger betydningen 
af at fastsætte en tidsramme, således at der 
snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af 
FN's generalsekretær på ledelsesplan;
minder om, at Tyrkiet har erklæret sig 
rede til at trække sine styrker tilbage efter 
en samlet løsning i Cypern, som det også 
er fastlagt i Annanplanen fra 2004;
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Or. en

Ændringsforslag 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
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en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept; er 
overbevist om, at vedtagelsen af 
forordningen om direkte handel og 
anvendelsen af tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet 
(Ankaraprotokollen) vil have positive 
økonomiske konsekvenser for begge 
befolkningsgrupper i Cypern;

Or. en

Ændringsforslag 311
Ismail Ertug

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
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Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;
beklager, at det tyrkiske samfund i 
Nordcypern stadig ikke har fået deres to 
pladser i Europa-Parlamentet, og at 
tyrkisk stadig ikke er et officielt sprog i 
EU-institutionerne, selv om det er et 
officielt sprog i Republikken Cypern;

Or. en

Ændringsforslag 312
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
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forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;
betragter den vedvarende overflytning af 
tyrkiske borgere fra Anatolien til Cypern 
som en hindring for den fredelige 
sameksistens mellem de to samfund, der 
lever på øen;

Or. it

Ændringsforslag 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept og 
i overensstemmelse med folkeretten og 
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EU-retten;

Or. en

Ændringsforslag 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin støtte til en 
genforening af Cypern baseret på en fair og 
gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Or. nl

Ændringsforslag 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 23
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

23. giver på ny udtryk for sin støtte til en 
genforening af Cypern baseret på en fair og 
gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Or. nl

Ændringsforslag 316
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte 
til en genforening af Cypern baseret på en 
fair og gennemførlig løsning for begge 
befolkningsgrupper; understreger, at der er 
presserende behov for en aftale mellem de 
to befolkningsgrupper om, hvordan de kan 
komme videre med reelle forhandlinger om 
en løsning, således at der snart igen kan 
komme gang i forhandlingsprocessen 
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under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

under ledelse af FN's generalsekretær; 
opfordrer Tyrkiet til at påbegynde 
tilbagetrækningen af sine styrker fra 
Cypern og overdrage det afspærrede
område Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds 
resolution 550 (1984); opfordrer parallelt 
hermed Republikken Cypern til at åbne 
havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn 
som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et 
positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give 
tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle 
direkte og på lovlig vis med alles accept;

Or. en

Ændringsforslag 317
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender til at foreslå 
og Det Europæiske Råd til at gennemgå 
status for tildelingen af pladser til Cypern 
og dermed ajourføre Rådets afgørelse af 
10. juni 2004, som udelukkede vedrørte 
valgperioden 2004-2009; opfordrer til, at 
de pladser, der forholdsmæssigt tildeles 
Republikken Cypern, repræsenterer alle 
befolkningsgrupper fra alle dele af øen, 
som Republikken Cyperns regering 
hævder at kontrollere, enten gennem et 
medlem af Europa-Parlamentet eller via 
observatørstatus som i Europarådet.

Or. en
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Ændringsforslag 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. tillægger det stor betydning, at den 
tyrkiske regering erkender det armenske 
folkemord;

Or. nl

Ændringsforslag 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. anmoder formanden om at invitere to 
observatører som repræsentanter for det 
tyrkisk-cypriotiske samfund til 
Parlamentet efter Europarådets 
Parlamentariske Forsamlings beslutning i 
denne henseende;

Or. en

Ændringsforslag 320
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. opfordrer Tyrkiet til at overholde 
FN's Sikkerhedsråds resolution 
550 (1984) og overdrage det afspærrede 
kvarter Varosha til indbyggerne; 
opfordrer parallelt hermed Republikken 
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Cypern til at åbne havnen i Famagusta 
for EU's toldtilsyn som et bidrag til at 
fremme et godt forhandlingsklima, der 
kan føre til et positivt udfald af de 
igangværende forhandlinger om 
genforening og give tyrkiske cyprioter 
mulighed for at handle direkte og på 
lovlig vis med alles accept;

Or. en

Ændringsforslag 321
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 23 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23a. beklager den tyrkiske politiske 
holdning under Cyperns formandskab for 
Rådet, som også afspejles i den tyrkiske 
regerings politiske beslutning om at aflyse 
det 70. møde i Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling; beklager 
fuldt ud, at den tyrkiske side ikke greb 
muligheden for en konstruktiv 
interparlamentarisk politisk dialog, som 
ville have været til hjælp for de tyrkiske 
tiltrædelsesforhandlinger med det formål 
at komme ud af det aktuelle dødvande;

Or. en

Ændringsforslag 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin
støtte til Komitéen for Forsvundne 

24. opfordrer Tyrkiet og alle andre parter
til at fortsætte deres intensive støtte til 
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Personer på Cypern; Komitéen for Forsvundne Personer på 
Cypern (CMP), som er et af de mest 
følsomme og vigtige projekter på øen, da 
dets arbejde påvirker tusindvis af 
personers liv på begge sider af øen;

Or. en

Ændringsforslag 323
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern ved at give adgang til 
militære zoner i overensstemmelse med 
Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols domme og 
Europarådets afgørelser;

Or. en

Ændringsforslag 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern (CMP); regner med 
Tyrkiets samarbejde med hensyn til også 
at give adgang til militære zoner for at 
fremme CMP's arbejde;

Or. en
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Ændringsforslag 325
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet og alle andre parter
til at optrappe sin støtte til Komitéen for 
Forsvundne Personer (CMP) på Cypern;
opfordrer til særlig hensyntagen til det 
arbejde, som CMP udfører i de militære 
zoner;

Or. en

Ændringsforslag 326
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern og at give komitéen 
adgang til de af militæret besatte områder 
og til de tyrkisk-cypriotiske arkiver;

Or. de

Ændringsforslag 327
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern, navnlig ved at 
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fremme adgang til militære zoner og 
arkiver, og til at træffe alle andre 
passende foranstaltninger, i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols 
konklusioner, vedrørende det humanitære 
spørgsmål om forsvundne personer;

Or. en

Ændringsforslag 328
Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet og alle andre parter
til yderligere at optrappe deres støtte til 
Komitéen for Forsvundne Personer på 
Cypern (CMP), da CMP er et af de mest 
følsomme og vigtige projekter på øen, og 
dets arbejde påvirker tusinder af personer 
på begge sider af øen;

Or. en

Ændringsforslag 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern og give adgang til alle 
militære zoner og relevante oplysninger i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols fjerde 
mellemstatslige afgørelse;
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Or. en

Ændringsforslag 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern og give CMP adgang 
til de militære områder, hvor det tyder på, 
at der kan findes jordiske rester af 
savnede personer;

Or. en

Ændringsforslag 331
Ioannis Kasoulides

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern, navnlig ved at 
fremme sidstnævntes adgang til alle 
militære zoner samt den tyrkiske hærs 
arkiver;

Or. en

Ændringsforslag 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 24
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer alle relevante parter til at 
optrappe deres støtte til Komitéen for 
Forsvundne Personer på Cypern;

Or. en

Ændringsforslag 333
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet og alle andre parter
til yderligere at optrappe deres støtte til 
Komitéen for Forsvundne Personer på 
Cypern;

Or. en

Ændringsforslag 334
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

24. opfordrer Tyrkiet til at fortsætte sin 
støtte til Komitéen for Forsvundne 
Personer på Cypern;

Or. en

Ændringsforslag 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
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Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. anmoder Tyrkiet om at åbne de 
militære arkiver og frigive de oplysninger, 
som CMP ønsker, i overensstemmelse 
med Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols afgørelser;

Or. en

Ændringsforslag 336
Ioannis Kasoulides

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. understreger, at FN's 
havretskonvention (UNCLOS) er 
undertegnet af EU, dets 27 medlemsstater 
og alle andre kandidatlande og udgør en 
del af den gældende EU-ret; opfordrer 
derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS 
er fuldt legitim;

Or. en

Ændringsforslag 337
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. opfordrer Tyrkiet til at indlede 
yderligere forhandlinger med dets 
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nabolande om udestående bilaterale 
spørgsmål, herunder ejendomsrettigheder 
og yderligere gennemførelse af loven om 
fonde med ændringer pr. august 2011;

Or. en

Ændringsforslag 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. beklager Tyrkiets bosættelsespolitik 
og opfordrer Tyrkiet til at afholde sig fra 
yderligere bosættelser af tyrkiske borgere 
på Cypern, der er i strid med 
Genèvekonventionen og folkerettens 
principper, og som ændrer øens 
demografiske balance og hindrer en 
fremtidig løsning;

Or. en

Ændringsforslag 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. opfordrer Tyrkiet til at afholde sig 
fra ulovlige nye bosættelser af tyrkiske 
statsborgere på øen, da dette ville 
fortsætte med at ændre den demografiske 
balance og mindske tilknytningsforholdet 
for øens borgere til en fremtidig fælles 
stat baseret på den fælles fortid;

Or. en
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Ændringsforslag 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. opfordrer Tyrkiet til at afholde sig 
fra ulovlige nye bosættelser af tyrkiske 
statsborgere på øen, da dette ville 
fortsætte med at ændre den demografiske 
balance og mindske borgernes 
tilknytningsforhold til en fremtidig fælles 
stat; opfordrer Tyrkiet til at behandle 
spørgsmålet om ulovlig bosættelse af 
tyrkiske statsborgere på øen i 
overensstemmelse med 
Genèvekonventionen og folkerettens 
principper;

Or. en

Ændringsforslag 341
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24a. opfordrer Tyrkiet til at behandle 
spørgsmålet om bosættelse af tyrkiske 
statsborgere på øen i overensstemmelse 
med Genèvekonventionen og folkerettens 
principper; 

Or. en

Ændringsforslag 342
Kristian Vigenin
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Forslag til beslutning
Punkt 24 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24а. påpeger, at Tyrkiet bør bestræbe sig 
på at løse alle tvister med sine nabolande, 
både som betingelse for at blive medlem af 
EU og med henblik på at styrke de gode 
naboskabsforbindelser i regionen;
påpeger, at etableringen af et fælles 
ekspertudvalg om de udestående 
spørgsmål vedrørende forbindelserne 
mellem Bulgarien og Tyrkiet er et vigtigt 
skridt i retning af en løsning på 
spørgsmålene vedrørende flygtninge i 
Østthrakien og deres efterkommere, og 
opfordrer de to lande til at anmode 
udvalget om at genoptage sit arbejde;

Or. bg

Ændringsforslag 343
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24b. roser Tyrkiet for det vellykkede 
formandskab i Organisationen for 
Samarbejde i Sortehavsområdet (BSCO) i 
andet halvår 2012 og håber, at der fortsat 
vil være fremdrift i arbejdet med at 
gennemføre regionale 
samarbejdsprojekter og navnlig 
motorvejen rundt om Sortehavet og 
motorvejen til havet; roser endvidere 
landet for at gennemføre anlæggelsen af 
motorvejen rundt om Sortehavet inden for 
dets territorium fra grænsen til 
Grækenland og Bulgarien og til grænsen 
til Georgien; opfordrer til et bedre 
samarbejde om miljømæssige og 
økologiske spørgsmål i Sortehavsområdet 
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inden for BSCO samt i overensstemmelse 
med EU's Sortehavsstrategi;

Or. en

Ændringsforslag 344
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 24 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24b. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
sikre, at rettighederne for alle internt 
fordrevne personer på Cypern respekteres, 
herunder religiøse mindretal, som frit må 
udøve deres religiøse rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 345
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 24 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24c. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 
tage konkrete skridt til at standse 
ødelæggelsen af steder med kulturel og 
religiøs arv i den nordlige del af Cypern 
og derved redde en værdifuld del af 
Europas og verdens civilisation; 

Or. en

Ændringsforslag 346
Willy Meyer

Forslag til beslutning
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Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger vigtigheden af en 
ensartet og sammenhængende 
sikkerhedstilgang i det østlige Middelhav 
og opfordrer Tyrkiet til at tillade politisk 
dialog mellem EU og NATO ved at 
ophæve sit veto mod, at EU's og NATO's 
samarbejde omfatter Cypern, og opfordrer 
følgelig Republikken Cypern til at ophæve 
sit veto mod Tyrkiets deltagelse i Det 
Europæiske Forsvarsagentur;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 347
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet
til at tillade politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod, at
EU's og NATO's samarbejde omfatter 
Cypern, og opfordrer følgelig 
Republikken Cypern til at ophæve sit veto 
mod Tyrkiets deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og sætter pris på 
Tyrkiets bidrag til FSFP og arbejdet med
at forbedre det strategiske partnerskab
mellem EU og NATO; understreger 
betydningen af Tyrkiets fortsatte 
deltagelse i fremtidige FSFP-missioner, i 
det omfang disse missioner foregår i 
umiddelbar nærhed af Tyrkiet og kan 
have sikkerhedsmæssige konsekvenser for 
dem; understreger, at der hurtigt skal 
findes en løsning, der inkluderer Tyrkiet i 
FSFP's beslutningsproces; understreger, 
at EU's inddragelse og gennemsigtighed 
skal være på niveau med NATO's;

Or. en
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Ændringsforslag 348
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger vigtigheden af en 
ensartet og sammenhængende 
sikkerhedstilgang i det østlige Middelhav 
og opfordrer Tyrkiet til at tillade politisk 
dialog mellem EU og NATO ved at 
ophæve sit veto mod, at EU's og NATO's 
samarbejde omfatter Cypern, og opfordrer 
følgelig Republikken Cypern til at ophæve 
sit veto mod Tyrkiets deltagelse i Det 
Europæiske Forsvarsagentur;

25. opfordrer Tyrkiet til at tillade politisk 
dialog mellem EU og NATO ved at 
ophæve sit veto mod, at EU's og NATO's 
samarbejde omfatter Cypern;

Or. en

Ændringsforslag 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet 
til at tillade politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod, at EU's 
og NATO's samarbejde omfatter Cypern, 
og opfordrer følgelig Republikken Cypern
til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet 
til at tillade politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod, at EU's 
og NATO's samarbejde omfatter Cypern, 
og opfordrer Tyrkiet til at indgå en 
administrativ ordning med Det 
Europæiske Forsvarsagentur (EDA) på 
grundlag af de eksisterende 
administrative ordninger mellem EDA og 
tredjelande;

Or. en
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Ændringsforslag 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet 
til at tillade politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod, at EU's 
og NATO's samarbejde omfatter Cypern, 
og opfordrer følgelig Republikken Cypern 
til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet 
til at tillade politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod, at EU's 
og NATO's samarbejde omfatter Cypern;

Or. nl

Ændringsforslag 351
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 25

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet 
til at tillade politisk dialog mellem EU og 
NATO ved at ophæve sit veto mod, at EU's 
og NATO's samarbejde omfatter Cypern, 
og opfordrer følgelig Republikken Cypern 
til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse i Det Europæiske 
Forsvarsagentur;

25. understreger vigtigheden af en ensartet 
og sammenhængende sikkerhedstilgang i 
det østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet
og alle andre parter til at tillade politisk 
dialog mellem EU og NATO, herunder
EU's og NATO's samarbejde om Cypern, 
og opfordrer følgelig Republikken Cypern 
til at ophæve sit veto mod Tyrkiets 
deltagelse og give Tyrkiet mulighed for at 
opfylde sine forpligtelser over for Det 
Europæiske Forsvarsagentur;

Or. en
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Ændringsforslag 352
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. understreger, at FN's 
havretskonvention (UNCLOS) er 
undertegnet af EU, dets 27 medlemsstater 
og alle andre kandidatlande og udgør en 
del af den gældende EU-ret; opfordrer 
derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS 
er fuldt legitim; 

Or. en

Ændringsforslag 353
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. glæder sig over de tyrkiske 
myndigheders indsats for at forhindre 
illegal indvandring til de tilgrænsende 
EU-medlemsstater og til EU; udtrykker 
samtidig bekymring over det stigende 
antal ulovlige immigranter, der krydser 
den tyrkisk-bulgarske og den tyrkisk-
græske grænse;

Or. en

Ændringsforslag 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
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Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. opfordrer indtrængende begge 
parter, Tyrkiet og Armenien, til uden 
forhåndsbetingelser at ratificere 
protokollerne om etablering af 
diplomatiske forbindelser og forbedring af 
bilaterale forbindelser og opfordrer 
indtrængende den tyrkiske regering til at 
åbne grænsen mod Armenien;

Or. en

Ændringsforslag 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. noterer sig den fortsatte indsats fra 
såvel Tyrkiet som Grækenland for at 
forbedre deres bilaterale forbindelser, 
herunder gennem bilaterale møder; finder 
det imidlertid beklageligt, at den "casus 
belli"-trussel, som den tyrkiske 
nationalforsamling har erklæret over for 
Grækenland, stadig ikke er blevet trukket 
tilbage; gentager, at Tyrkiet utvetydigt 
skal forpligte sig til at etablere gode 
forbindelser med nabolandene og finde en 
fredelig løsning på tvister i 
overensstemmelse med De Forenede 
Nationers pagt, herunder om nødvendigt 
ved hjælp af Den Internationale Domstol; 
opfordrer den tyrkiske regering til at 
indstille de gentagne krænkelser af det 
græske luftrum og tyrkiske militærflys 
flyvninger over græske øer;

Or. en
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Ændringsforslag 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. opfordrer Tyrkiet til at holde inde 
med den igangværende ødelæggelse af 
kulturelle og religiøse steder i den 
nordlige del af Cypern i overensstemmelse 
med forpligtelserne i Haagerkonventionen 
fra 1954 om beskyttelse af kulturværdier i 
tilfælde af væbnet konflikt;

Or. en

Ændringsforslag 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. understreger, at FN's 
havretskonvention (UNCLOS) er 
undertegnet af EU, dets 27 medlemsstater 
og alle andre kandidatlande og udgør en 
del af den gældende EU-ret; opfordrer 
derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS 
er fuldt legitim;

Or. en

Ændringsforslag 358
Eleni Theocharous
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Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. opfordrer til undgåelse af enhver 
form for trussel, kilde til konflikt eller 
handlinger, som kan skade gode 
naboskabsforbindelser og en fredelig 
bilæggelse af tvister; understreger alle 
EU-medlemsstaternes suveræne 
rettigheder, der bl.a. omfatter indgåelse af 
bilaterale aftaler i overensstemmelse med 
gældende EU-ret og folkeretten, herunder 
FN's havretskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 359
Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 25 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25a. understreger behovet for fredelig 
konfliktløsning i Det Østlige Middelhav 
med hensyn til folkeretten og de relevante 
FN-resolutioner, der fører til et 
ligeværdigt samarbejde til fordel for alle 
regionens befolkningsgrupper og dermed 
bidrager til fred og stabilitet i hele 
regionen;

Or. en

Ændringsforslag 360
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 25 b (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

25b. beklager, at Tyrkiet fortsatte med at 
handle imod og udstede udtalelser imod 
Republikken Cyperns boreaktiviteter, 
hvilket er i strid med Republikken 
Cyperns suveræne rettigheder, samt true 
med gengældelse over for virksomheder, 
som vil deltage i cypriotisk efterforskning 
efter Cyperns bekendtgørelse af, at landet 
ville lancere endnu en runde licenser til 
offshoreefterforskning i udøvelsen af dets 
suveræne rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Forslag til beslutning
Punkt 25 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25b. understreger, at FN's 
havretskonvention (UNCLOS) er 
undertegnet af EU, dets 27 medlemsstater 
og alle andre kandidatlande og udgør en 
del af den gældende EU-ret; opfordrer 
derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS 
er fuldt legitim;

Or. en

Ændringsforslag 362
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides, Andrey Kovatchev

Forslag til beslutning
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Punkt 25 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25b. opfordrer indtrængende både Tyrkiet 
og Armenien til ubetinget at ratificere
protokollerne og opfordrer Tyrkiet til at 
åbne dets grænser til Armenien for at 
normalisere deres forbindelser; 

Or. en

Ændringsforslag 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 25 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

25c. opfordrer Tyrkiet til at anerkende 
folkedrabet i 1915 mod armenerne og 
dermed bane vej for at etablere en stabil 
naboskabspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en 
fuldstændig og ikke-diskriminerende 
gennemførelse af tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet;
minder om, at denne afvisning stadig har 
kraftig indvirkning på 

26. understreger, at Kommissionens og
Tyrkiets forskellige fortolkning med 
hensyn til gennemførelsen af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet påvirker processen 
vedrørende forbindelserne mellem EU og 
Tyrkiet negativt, og opfordrer derfor alle 
berørte parter til i fællesskab at gøre en 
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forhandlingsprocessen; indsats for at løse Cypern-problemet;

Or. en

Ændringsforslag 365
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; opfordrer til straks 
at bringe tiltrædelsesforhandlingerne med 
Tyrkiet til ophør;

Or. nl

Ændringsforslag 366
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en 
fuldstændig og ikke-diskriminerende 
gennemførelse af tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet; 
minder om, at denne afvisning stadig har 
kraftig indvirkning på 
forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at
gennemføre tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet
over for Cypern; minder om, at denne 
afvisning stadig har kraftig indvirkning på 
forhandlingsprocessen;

Or. en
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Ændringsforslag 367
Lorenzo Fontana

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning i praksis sætter en stopper 
for ethvert fremskridt i
forhandlingsprocessen;

Or. it

Ændringsforslag 368
Graham Watson

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;
opfordrer indtrængende begge parter til at 
engagere sig i forhandlinger om at 
fremme fri bevægelighed for varer, 
tjenesteydelser, kapital og personer og 
løse spørgsmål vedrørende 
ejendomsretten;

Or. en
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Ændringsforslag 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; opfordrer til, at 
denne afvisning bør have kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

Or. nl

Ændringsforslag 370
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning fortsat vil blokere
forhandlingsprocessen;

Or. de

Ændringsforslag 371
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 26
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;
opfordrer EU-institutionerne til at træffe 
de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at muliggøre direkte handel 
mellem EU og den nordlige del af Cypern 
samt fremme den frie bevægelighed for 
den tyrkisk-cypriotiske befolkningsgruppe 
for at ophæve den tyrkisk-cypriotiske 
befolkningsgruppes isolation i 
overensstemmelse med konklusionerne 
fra samlingen i Rådet (almindelige 
anliggender) den 26. april 2004;

Or. en

Ændringsforslag 372
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen og 
opfordrer den tyrkiske regering til at 
gennemføre protokollen fuldt ud uden 
yderligere forsinkelse; bemærker ligeledes 
med beklagelse, at Tyrkiet trods gentagne 
opfordringer ikke har opfyldt sine 
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forpligtelser i erklæringen fra Det 
Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater af 21. september 2005;

Or. en

Ændringsforslag 373
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 26

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; minder om, at 
denne afvisning stadig har kraftig 
indvirkning på forhandlingsprocessen;

26. beklager Tyrkiets afvisning af at 
opfylde sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig 
og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen 
mellem EF og Tyrkiet; opfordrer Tyrkiet 
til at ophæve sin embargo på fartøjer og 
fly, der tilhører Republikken Cypern, ved 
at åbne sine havne og lufthavne; 
opfordrer regeringen til at gennemføre 
tillægsprotokollen uden yderligere 
forsinkelse; minder om, at denne afvisning 
stadig har kraftig indvirkning på 
forhandlingsprocessen;

Or. en

Ændringsforslag 374
Antigoni Papadopoulou

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. understreger betydningen af at føre 
omfattende tilsyn med gennemførelsen af 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand 
(IPA) med henblik på at prioritere mål og 
projekter i Tyrkiet, der er i 
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overensstemmelse med 
tiltrædelseskravene;

Or. en

Ændringsforslag 375
Sarah Ludford

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. bemærker, at den manglende løsning 
på Cypern-problemet påvirker processen 
vedrørende forbindelserne mellem EU og 
Tyrkiet, og opfordrer derfor alle berørte 
parter til i fællesskab at gøre en indsats 
for at løse Cypern-problemet;

Or. en

Ændringsforslag 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. beklager, at Tyrkiet har afvist at 
indkalde til det 70. møde i Den Blandede 
Parlamentariske Forsamling som planlagt 
i andet halvår 2012 og derfor er gået glip 
af endnu en mulighed for at fremme en 
interparlamentarisk dialog mellem EU og 
Tyrkiet;

Or. en

Ændringsforslag 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
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Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. understreger, at FN's 
havretskonvention (UNCLOS) er 
undertegnet af EU, dets 27 medlemsstater 
og alle andre kandidatlande og udgør en 
del af den gældende EU-ret; opfordrer 
derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; 

Or. en

Ændringsforslag 378
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. påpeger, at der endvidere er masser 
af grunde til straks at bringe 
tiltrædelsesforhandlingerne samt alle 
strømme af midler til Tyrkiet til ophør og 
konkludere, at Tyrkiet aldrig bør tiltræde 
EU:
— Tyrkiet er et islamisk land, som har 
undergået stadig større islamisering 
under præsident Abdullah Gül og 
premierminister Recep Tayyip Erdoğan 
fra "Adalet ve Kalkınma Partisi" (AK-
partiet). Desuden er Tyrkiet medlem af 
"Den Islamiske Samarbejdsorganisation" 
(OIC), en organisation, der "begrænser 
menneskerettighederne til sharia".
— Tyrkiet koster EU milliarder af euro: 
Siden 2007 har Tyrkiet modtaget 
milliarder af euro fra EU via 
førtiltrædelsesinstrumentet og EuropeAid; 
i 2013 vil Tyrkiet desuden få foræret 
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næsten 1 mia. EUR af EU.
— Et tyrkisk EU-medlemskab medfører 
åbne grænser med Tyrkiet.
— I 2050 vil Tyrkiet være det folkerigeste 
land i EU. Som EU-medlemsstat vil det 
derfor udgøre et flertal ved afstemninger.
— Med et tyrkisk EU-medlemskab vil EU 
komme til at grænse op mod Iran, Irak og 
Syrien. Det vil gøre EU’s ydre grænser 
mere usikre.
— Tyrkiet er ikke et europæisk land: 
Geografisk set ligger 95 % af Tyrkiet uden 
for Europa.
— Tyrkiet er korrupt: Ifølge 
Transparency International1 scorede 
Tyrkiet i 2012 kun 49 på en skala fra 1 til 
100; det står for meget korrupt.
— Sekularismen er under pres i Tyrkiet: 
Premierminister Erdoğan skiller sig uden 
nåde af med de gamle sekulære generaler.
— Ytringsfriheden er under pres i 
Tyrkiet: Ifølge rapporten "Turkey's Press 
Freedom Crisis"2 oplever man under 
premierminister Erdoğan den værste 
undertrykkelse af journalister, der er set 
længe. Pr. 1. august sidste år sad hele 76 
journalister i fængsel i Tyrkiet –
udelukkende på grund af deres 
journalistiske arbejde.
— Tyrkiet holder den nordlige del af EU-
medlemsstater Cypern besat. Derudover 
fastfrøs Tyrkiet 
tiltrædelsesforhandlingerne under 
Cyperns EU-formandskab?
— Tyrkiet anerkender ikke folkemordet 
på armenierne. Tyrkiet modsætter sig 
derudover at anerkende folkemordet på 
internationalt plan.
__________________
1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
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2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl

Ændringsforslag 379
Nikolaos Chountis

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. opfordrer Tyrkiet til i anledning af 
højtstående embedsmænds udtalelser, at 
påbegynde processen med at reducere sine 
styrker i Det Ægæiske Hav med henblik 
på en samtidig reduktion fra både 
Tyrkiets og Grækenlands side. Giver 
udtryk for, at en reduktion af 
forsvarsprogrammerne er af afgørende 
betydning for besparing af ressourcer i et 
forsøg på bedre håndtering af den 
økonomiske krise og på at styrke 
diplomatiet, godt naboskab og 
samarbejde;

Or. el

Ændringsforslag 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 26 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26a. opfordrer Tyrkiet til at opgive sin 
politik med at blokere for og nedlægge 
veto mod Republikken Cyperns deltagelse 
i og medlemskab af internationale 
organisationer;

Or. en
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Ændringsforslag 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til beslutning
Punkt 26 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

26b. understreger, at FN's 
havretskonvention (UNCLOS) er 
undertegnet af EU, dets 27 medlemsstater 
og alle andre kandidatlande og udgør en 
del af den gældende EU-ret; opfordrer 
derfor den tyrkiske regering til at 
undertegne og ratificere den uden 
yderligere forsinkelse; henviser til, at 
Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone i henhold til UNCLOS 
er fuldt legitim; beklager, at Tyrkiet er 
fortsat med at handle mod og udstede 
udtalelser med trusler om gengældelse 
over for olieselskaber, der vil deltage i 
efterforskninger, som Republikken 
Cypern har udført i udøvelsen af sine 
suveræne rettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 382
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme;
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bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol,
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en 
Europolforbindelsesofficer i politiet ville 
bidrage til at forbedre det bilaterale 
samarbejde

Or. nl

Ændringsforslag 383
Marie-Christine Vergiat

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin 
fulde støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en 
Europolforbindelsesofficer i politiet ville 
bidrage til at forbedre det bilaterale 

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af PKK 
og udtrykker sin fulde støtte til Tyrkiet og 
til de mange ofres familier; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med 
EU-antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet, bl.a. med forbehold af, at det 
gælder hele det tyrkiske ekstremistiske 
miljø, der er baseret i Europa, og med 
forbehold af, at det ikke er et påskud for 
alvorlige krænkelser af 
menneskerettighederne, og til, at de 
tyrkiske myndigheder garanterer en 
definition af termen terrorisme i henhold 
til de europæiske standarder og normer 
på området; opfordrer Tyrkiet til at 
vedtage en lov om beskyttelse af 
personoplysninger og lovgivning om 
finansiering af terrorisme i henhold til 
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samarbejde Europarådets konvention nr. 108, så det 
retlige samarbejde med Eurojust og med 
EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere;

Or. fr

Ændringsforslag 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde

27. beklager dybt de anslåede 500 ofre, 
som kampe og angreb i forbindelse med 
den kurdiske konflikt har krævet i 2012; 
understreger, at den kurdiske konflikt 
aktuelt er en af de mest voldelige 
konflikter i et europæisk land; gentager 
sin fordømmelse i de stærkest mulige 
vendinger af de fortsatte terroristiske 
voldshandlinger udført af PKK, som er på 
EU's liste over terrororganisationer, og 
udtrykker sin fulde støtte til Tyrkiet og til 
de mange ofres familier; opfordrer den 
tyrkiske regering og mainstreammedierne 
til at modstå trangen til at opfordre til 
yderligere krig mod terror og i stedet 
sammen med kurderne fokusere på 
langsigtet konfliktløsning; opfordrer den 
kurdiske bevægelse, herunder PKK's 
ledere, til at afsværge vold og offentligt 
forpligte sig til realistiske politiske mål; 
opfordrer Tyrkiets internationale 
partnere, navnlig USA, Canada, Det 
Forenede Kongerige, Irland og Spanien, 
til at gå sammen med den tyrkiske 
regering og meningsdannere om at dele 
deres erfaringer med at mindske etniske, 
sproglige og regionale spændinger, 
herunder gennem rejseprogrammer for 
embedsmænd, politikere og 
meningsdannere fra alle relevante parter i 
Tyrkiet; opfordrer medlemsstaterne til i tæt 
samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
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intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme, herunder af 
voldelige tyrkiske ekstremistgrupper i 
Europa; opfordrer Tyrkiet til at revidere 
sin definition af terrorisme i 
overensstemmelse med EU's og 
internationale normer samt vedtage en 
databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 385
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov, så der kan indgås 
en samarbejdsaftale med Europol, og det 
retlige samarbejde med Eurojust og med 
EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
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udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde

i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde; opfordrer Tyrkiet til 
at vedtage lovgivning om finansiering af 
terrorisme i overensstemmelse med 
anbefalingerne fra Den Finansielle 
Aktionsgruppe (FATF);

Or. en

Ændringsforslag 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin 
fulde støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger og udtrykker 
sin fulde støtte til Tyrkiet og til de mange 
ofres familier; opfordrer medlemsstaterne 
til i tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 387
Ismail Ertug
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Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 
terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol; 
beklager, at den vigtigste finansiering af 
terrororganisationen har rod i europæiske 
lande og opfordrer til at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelse 
af terrorisme og organiseret kriminalitet 
som finansieringskilde for terrorisme; 
opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 388
Geoffrey Van Orden

Forslag til beslutning
Punkt 27

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført af 
PKK, som er på EU's liste over 

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest 
mulige vendinger af de fortsatte 
terroristiske voldshandlinger udført både af 
PKK, som er på EU's liste over 
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terrororganisationer, og udtrykker sin fulde 
støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for 
terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage 
en databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde

terrororganisationer, og andre 
terrororganisationer og udtrykker sin 
fulde støtte til Tyrkiet og til de mange ofres 
familier; opfordrer medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU-
antiterrorkoordinatoren og Europol, hvor 
det er relevant, at intensivere samarbejdet 
med Tyrkiet om bekæmpelse af terrorisme 
og organiseret kriminalitet som 
finansieringskilde for terrorisme; opfordrer 
Tyrkiet til at vedtage en 
databeskyttelseslov og lovgivning om 
finansiering af terrorisme, så der kan 
indgås en samarbejdsaftale med Europol, 
og det retlige samarbejde med Eurojust og 
med EU's medlemsstater kan udvikles 
yderligere; er af den opfattelse, at 
udpegelse af en Europolforbindelsesofficer 
i politiet ville bidrage til at forbedre det 
bilaterale samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 389
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Punkt 27 – afsnit 1 (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

opfordrer Tyrkiet til større samarbejde 
med Georgien og Aserbajdsjan 
vedrørende de planlagte dæmninger ved
Kura-floden; understreger behovet for en 
dialog mellem Tyrkiet og Syrien 
vedrørende den videre udvikling af det 
sydøstlige Anatolien;

Or. pl

Ændringsforslag 390
Eleni Theocharous
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Forslag til beslutning
Punkt 27 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

27a. opfordrer Tyrkiet til at ophøre med at 
forhindre alle juridiske forsøg og 
initiativer fra Republikken Cypern og 
udenlandske virksomheder, som borer 
inden for Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone med henblik på 
efterforskning efter gas og olie; opfordrer 
Tyrkiet til at ophøre med at krænke EU-
retten og den internationale 
havretskonvention, som uundgåeligt 
indgår i tiltrædelsesforhandlingerne med 
EU, og derfor overholde reglerne og 
opfylde de juridiske og politiske 
karaktertræk for en kandidatstat, som 
fuldt ud bør overholde alle medlemsstaters 
suveræne rettigheder som fastlagt i 
traktaterne;

Or. en

Ændringsforslag 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i 
Syrien og dets humanitære bistand til 
syrere, der flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 

28. opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og det internationale 
samfund til at støtte Tyrkiets indsats for at 
håndtere den stigende humanitære 
dimension af krisen i Syrien; fremhæver 
vigtigheden af en fælles forståelse mellem 
EU og Tyrkiet af, hvordan den til rådighed 
værende humanitære bistand skal ydes til 
de fordrevne syrere, der i øjeblikket 
befinder sig på tyrkisk område eller venter 
ved dets grænser;
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sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

Or. nl

Ændringsforslag 392
Zbigniew Ziobro

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i 
Syrien og dets humanitære bistand til 
syrere, der flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

28. støtter Tyrkiets humanitære bistand til 
syrere, der flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område;

Or. pl

Ændringsforslag 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til syrere, der 
flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til flygtninge, 
der flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
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humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse og gennemsigtighed mellem EU 
og Tyrkiet af, hvordan den til rådighed 
værende humanitære bistand skal ydes til 
de fordrevne syrere, der i øjeblikket 
befinder sig på tyrkisk område eller venter 
ved dets grænser;

Or. en

Ændringsforslag 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til syrere, der 
flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

28. anerkender, at følgevirkningerne af 
den hastigt forværrede situation i Syrien 
med hensyn til regionens sikkerhed og 
stabilitet multipliceres; støtter Tyrkiets 
dedikerede indsats til fordel for de 
demokratiske kræfter i Syrien og dets 
humanitære bistand til syrere, der flygter 
fra landet; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og det internationale 
samfund til at støtte Tyrkiets indsats for at 
håndtere den stigende humanitære 
dimension af krisen i Syrien; fremhæver 
vigtigheden af en fælles forståelse mellem 
EU og Tyrkiet af, hvordan den til rådighed 
værende humanitære bistand skal ydes til 
de fordrevne syrere, der i øjeblikket 
befinder sig på tyrkisk område eller venter 
ved dets grænser;

Or. en

Ændringsforslag 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Forslag til beslutning
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Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til syrere, der 
flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til syrere, der 
flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser; understreger, at EU og Tyrkiet 
ud over humanitær bistand aktivt bør søge 
at udvikle en fælles strategisk vision om at 
opnå en styrket løftestangseffekt for at 
bringe krisen i Syrien til ophør;

Or. en

Ændringsforslag 396
Kristian Vigenin

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til syrere, der 
flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til det stigende 
antal syrere, der flygter fra landet; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne 
og det internationale samfund til at støtte 
Tyrkiets indsats yderligere for at håndtere 
den stigende humanitære dimension af 
krisen i Syrien; fremhæver vigtigheden af 
en fælles forståelse mellem EU og Tyrkiet 
af, hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
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fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

Or. en

Ændringsforslag 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 28

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til 
fordel for de demokratiske kræfter i Syrien 
og dets humanitære bistand til syrere, der 
flygter fra landet; opfordrer 
Kommissionen, medlemsstaterne og det 
internationale samfund til at støtte Tyrkiets 
indsats for at håndtere den stigende 
humanitære dimension af krisen i Syrien; 
fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

28. støtter Tyrkiets dedikerede politiske
indsats til fordel for de demokratiske 
kræfter i Syrien og dets humanitære 
bistand til syrere, der flygter fra landet; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne 
og det internationale samfund til at støtte 
Tyrkiets indsats for at håndtere den 
stigende humanitære dimension af krisen i 
Syrien; fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, 
hvordan den til rådighed værende 
humanitære bistand skal ydes til de 
fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder 
sig på tyrkisk område eller venter ved dets 
grænser;

Or. de

Ændringsforslag 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Forslag til beslutning
Punkt 28 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28a. opfordrer Tyrkiet til at drage nytte af 
dets indflydelse i regionen og i den 
islamiske verden med henblik på at opnå 
en øjeblikkelig våbenhvile i Syrien for at 
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bringe drabene til ophør og finde en 
politisk løsning på den syriske konflikt 
samt i den forbindelse at forhindre enhver 
form for militærstøtte på og over området 
Tyrkiet til konfliktparterne i Syrien; 
bekræfter i den sammenhæng den 
bindende karakter af EU's våbenembargo 
mod Syrien;

Or. de

Ændringsforslag 399
Willy Meyer

Forslag til beslutning
Punkt 28 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

28a. mener, at NATO's anvendelse af 
Patriot-missiler ved den tyrkiske grænse 
til Syrien fører til en yderligere eskalering 
af spændingerne med uforudsigelige 
konsekvenser, og opfordrer til, at de 
straks fjernes;

Or. en

Ændringsforslag 400
Renate Sommer

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle bør fremme den 
strategiske dialog mellem EU og Tyrkiet 
om energi;
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under overvejelse med henblik på at
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

Or. de

Ændringsforslag 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at 
øge samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
en række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning 
af Tyrkiets strategiske rolle i første 
omgang bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over samarbejdet mellem 
EU og Tyrkiet om en række vigtige 
energispørgsmål og opfordrer Tyrkiet til at 
engagere sig i dette samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang
bør tage værdien af at åbne
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at fortsætte sit 
engagement i dette samarbejde; glæder sig 
over mødet i styregruppen i Ankara den 
14. februar 2013; mener, at man i 
betragtning af Tyrkiets strategiske rolle og 
rigelige vind- og solenergikilder samt 
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fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

geotermiske energikilder bør tage
åbningen af forhandlingerne om kapitel 15 
om energi under overvejelse med henblik 
på at fremme den strategiske dialog 
mellem EU og Tyrkiet om energi; mener, 
at både det forbedrede energisamarbejde 
mellem EU og Tyrkiet og eventuelle 
forhandlinger om kapitel 15 bør tilskynde 
til udvikling af vedvarende 
energimuligheder og 
grænseoverskridende infrastruktur til 
eltransmission;

Or. en

Ændringsforslag 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning 
af Tyrkiets strategiske rolle i første 
omgang bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde;

Or. nl

Ændringsforslag 404
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 29
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning 
af Tyrkiets strategiske rolle i første 
omgang bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde;

Or. nl

Ændringsforslag 405
Eleni Theocharous

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at 
øge samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
en række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over samarbejdet mellem 
EU og Tyrkiet om en række vigtige 
energispørgsmål og opfordrer Tyrkiet til at 
engagere sig i dette samarbejde; mener, at 
man i betragtning af Tyrkiets strategiske 
rolle i første omgang bør tage værdien af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om 
energi under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi, hvis den Tyrkiske 
regering forpligter sig til at ophøre med at 
overtræde nabolandenes suveræne 
rettigheder og fuldt ud overholde FN's 
havretskonvention;

Or. en

Ændringsforslag 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides
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Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning 
af Tyrkiets strategiske rolle i første 
omgang bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 407
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi efter Tyrkiets 
opfyldelse af sin forpligtelse til at 
undertegne og ratificere UNCLOS og 
respektere alle EU's medlemsstaters 
suveræne rettigheder;

Or. en
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Ændringsforslag 408
Evgeni Kirilov

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi; understreger 
behovet for et bedre samarbejde om 
strategien vedrørende EU's 
energikorridorer mod Øst- og 
Centraleuropa;

Or. en

Ændringsforslag 409
Ioannis Kasoulides

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle, men også 
baseret på folkeretten og UNCLOS, i 
første omgang bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
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og Tyrkiet om energi; fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

Or. en

Ændringsforslag 410
Adrian Severin

Forslag til beslutning
Punkt 29

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette 
samarbejde; mener, at man i betragtning af 
Tyrkiets strategiske rolle i første omgang 
bør tage værdien af at åbne 
forhandlingerne om kapitel 15 om energi 
under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU 
og Tyrkiet om energi;

29. glæder sig over beslutningen om at øge 
samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en 
række vigtige energispørgsmål og 
opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i
fortsat at engagere sig i dette samarbejde; 
mener, at man i betragtning af Tyrkiets 
strategiske rolle i første omgang bør tage 
værdien af at åbne forhandlingerne om 
kapitel 15 om energi under overvejelse 
med henblik på at fremme den strategiske 
dialog mellem EU og Tyrkiet om energi;

Or. en

Ændringsforslag 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. mener, at Tyrkiet er en vigtig partner 
i Sortehavsområdet, der er af strategisk 
betydning for EU; opfordrer Tyrkiet til 
yderligere at støtte og aktivt bidrage til 
gennemførelsen af EU's politikker og 
programmer i Sortehavsområdet;

Or. en
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Ændringsforslag 412
Emine Bozkurt

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. understreger betydningen af 
indledningen af kapitel 19 i 
tiltrædelsesforhandlingerne om 
socialpolitik og beskæftigelse og opfordrer 
Tyrkiet til at sikre, at alle 
fagforeningsrettigheder overholdes i 
overensstemmelse med EU's og ILO's 
standarder, navnlig vedrørende retten til 
at organisere sig, retten til at strejke og 
retten til at føre kollektive forhandlinger, 
sammen med integrering af kønsaspektet;

Or. en

Ændringsforslag 413
Boris Zala

Forslag til beslutning
Punkt 29 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

29a. understreger, at et tættere bilateralt 
samarbejde om regionale anliggender 
ikke blot er et spørgsmål om fælles 
interesser og ressourcesynergier, men om 
strategisk nødvendighed, navnlig i 
forbindelse med det arabiske forår; 
anmoder Rådet, Kommissionen, EU-
Udenrigstjenesten og Tyrkiets regering 
om at gå videre end uløste tvister og i den 
positive dagsordens ånd og som et middel 
til at styrke vejen mod tiltrædelse i højere 
grad associere Tyrkiet i Unionens 
institutionelle rammepolitik om 
foranstaltninger udadtil, forsvar og 
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naboskab; mener, at Ankara, hvor det er 
relevant, bør opfordres til at deltage i den 
europæiske naboskabspolitiks strukturer, 
herunder i de taskforcer, som er etableret 
med Tunesien, Egypten og andre lande i 
den sydlige naboskabsregion;

Or. en

Ændringsforslag 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. opfordrer Kommissionen til at 
fortsætte sin støtte til 
civilsamfundsorganisationer og 
mellemfolkelige aktiviteter gennem 
tilstrækkelig finansiering af 
civilsamfundsdialogen, Det Europæiske 
Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder og programmer for 
livslang læring, herunder kultur- og 
medierelaterede aktiviteter;

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 415
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. opfordrer Kommissionen til at 
fortsætte sin støtte til 
civilsamfundsorganisationer og 
mellemfolkelige aktiviteter gennem 
tilstrækkelig finansiering af 
civilsamfundsdialogen, Det Europæiske 
Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder og programmer for 

udgår
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livslang læring, herunder kultur- og 
medierelaterede aktiviteter;

Or. nl


