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Ändringsförslag 208
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar 
den nationella handlingsplanen om att 
bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 
ansträngningar för att öka antalet skyddade 
boenden för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på dessa boenden. 
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att fortsätta öka sina förebyggande 
ansträngningar på alla nivåer för att 
bekämpa hedersmord, våld i hemmet, 
tvångsäktenskap och barnbrudar. 
Parlamentet uppmanar ministeriet att 
fortsätta att aktivt främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden, något som 
fortfarande är lågt, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och den privata sektorn, vid behov genom 
kvoter. Parlamentet konstaterar att 
Turkiets mål för kvinnors 
sysselsättningsgrad 2023 är satt till 
35 procent, medan Europa 2020-
strategins mål för kvinnors 
sysselsättningsgrad är 75 procent. Turkiet 
uppmuntras att eftersträva ett ambitiöst 
mål för kvinnors sysselsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

15. Europaparlamentet välkomnar lagen 
om skydd av familjen och förebyggande av 
våld mot kvinnor. Parlamentet lovordar 
den nationella handlingsplanen om att 
bekämpa våld mot kvinnor (2012–2015) 
och understryker behovet av att tillämpa 
planen effektivt i hela landet. Parlamentet 
är djupt bekymrat över att våld mot 
kvinnor fortfarande är vanligt 
förekommande trots de ansträngningar 
som gjorts, och att kvinnor ofta mördas 
efter att de bett myndigheter om hjälp mot 
pågående eller överhängande våld. 
Parlamentet begär därför att de som 
underlåtit att skydda och hjälpa offer 
identifieras och lagförs. Parlamentet 
uppmanar ministeriet för familjefrågor och 
socialpolitik att fortsätta sina 
ansträngningar för att öka antalet skyddade 
boenden för kvinnor och underåriga i fara 
och förbättra kvaliteten på dessa boenden. 
Parlamentet understryker vikten av att ge 
kvinnor som utsatts för våld konkreta 
alternativ och möjligheter till 
självförsörjning. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att fortsätta öka sina förebyggande
ansträngningar på alla nivåer för att 
bekämpa hedersmord, våld i hemmet, 
tvångsäktenskap och barnbrudar. 
Parlamentet konstaterar att Turkiets mål 
för kvinnors sysselsättningsgrad 2023 är 
satt till 35 procent, medan Europa 2020-
strategins mål för kvinnors 
sysselsättningsgrad är 75 procent. Turkiet 
uppmanas att höja sitt mål för kvinnors 
sysselsättning till den nivå som anges i 
Europa 2020-strategin, och att arbeta 
ihärdigt för att uppnå målen. Parlamentet 
uppmanar ministeriet att fortsätta att aktivt 
främja kvinnors deltagande på 
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arbetsmarknaden, något som fortfarande är 
lågt, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen 
och den privata sektorn, vid behov genom 
kvoter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 211
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 212
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 15
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Förslag till resolution Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet är bekymrat över 
den negativa kvinnobild som förmedlas av 
medierna och över den allmänt 
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mansdominerade debatten. Parlamentet 
uppmuntrar den turkiska regeringen att 
proaktivt främja förändringar vad gäller 
stereotyper och synen på könsroller i 
samtliga sammanhang. Det är viktigt att 
jämställdhetsperspektivet integreras i 
lagstiftningsprocessen och i tillämpningen 
av lagarna.

Or. en

Ändringsförslag 215
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-
personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av etnicitet 
eller religion.

Or. pl

Ändringsförslag 216
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
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antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-
personer.

antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet.

Or. it

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

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer. 
Det finns ett akut behov av en 
heltäckande 
antidiskrimineringslagstiftning och av en 
antidiskriminerings- och jämlikhetsorgan
som kan skydda enskilda personer mot 
alla former av diskriminering, till exempel 
på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt 
eller socialt ursprung, genetiska särdrag, 
språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell 
läggning eller sexuell identitet. Turkiet 
uppmanas att anta en åtgärdsplan för att 
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främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-
personer.

Or. en

Ändringsförslag 218
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet välkomnar 
förslaget till antidiskrimineringslag, men 
är oroat över att lagen inte omfattar 
diskriminering på grund av sexuell 
läggning. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en åtgärdsplan för att främja 
fullständigt jämlika rättigheter för alla och 
fullt godkännande av hbt-personer.

Or. en

Ändringsförslag 219
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
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jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer. 
Parlamentet uppmärksammar i synnerhet 
det läkarintyg som krävs och som innebär 
en stigmatisering av homosexuella män 
som ansöker om befrielse från 
militärtjänstgöring.

Or. en

Ändringsförslag 220
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer 
och ickemuslimer.

Or. nl

Ändringsförslag 221
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller sexuell identitet. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att anta en 
åtgärdsplan för att bekämpa homofobi och 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

Or. en

Ändringsförslag 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja jämlika rättigheter för alla och fullt 
godkännande av hbt-personer.

Or. nl

Ändringsförslag 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, kön, ålder, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller sexuell identitet. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att anta en åtgärdsplan 
för att främja fullständigt jämlika 
rättigheter för alla och fullt godkännande 
av hbt-personer.

Or. en

Ändringsförslag 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, sexuell läggning eller 
sexuell identitet. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att anta en åtgärdsplan för att 
främja fullständigt jämlika rättigheter för 
alla och fullt godkännande av hbt-personer.

16. Europaparlamentet understryker att det 
finns ett akut behov av en övergripande 
antidiskrimineringslagstiftning samt av att 
inrätta ett antidiskriminerings- och 
jämlikhetsorgan för att skydda individer 
mot diskriminering på grundval av 
etnicitet, religion, kön, sexuell läggning 
eller sexuell identitet. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att anta en åtgärdsplan 
för att främja fullständigt jämlika 
rättigheter för alla och fullt godkännande 
av hbt-personer.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmärksammar 
att det blivit allt svårare att köpa 
alkoholhaltiga drycker och uppmanar 
myndigheterna att aktivt försvara 
sekulära levnadssätt i hela landet.

Or. en

Ändringsförslag 226
Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmärksammar 
att det blivit allt svårare att köpa 
alkoholhaltiga drycker och uppmanar 
myndigheterna att aktivt försvara 
sekulära levnadssätt i hela landet.

Or. en

Ändringsförslag 227
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet är bekymrat över 
de frekventa angreppen mot 
transpersoner och avsaknaden av skydd 
mot våld för hbt-personer. De turkiska 
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myndigheterna uppmanas att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att hbt-
personer integreras i samhället och på 
arbetsmarknaden och att de har rätt till 
bostad.

Or. en

Ändringsförslag 228
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet ställer sig positivt 
till de åtgärder som vidtagits för att göra 
erkända minoriteter delaktiga i arbetet 
med att ta fram en ny konstitution. 
Turkiet bör förbättra sin ställning 
ytterligare vad gäller skyddet för 
minoriteter. Parlamentet framhåller i 
detta sammanhang att Turkiet inte har 
ratificerat vare sig rådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter eller 
stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk. Dessutom är det 
oroväckande att det saknas tillförlitliga 
uppgifter om romerna.

Or. en

Ändringsförslag 229
Bastiaan Belder

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet begär att de 
turkiska myndigheterna på ett kraftfullt 
och effektivt sätt bekämpar antisemitiska 
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yttringar och därigenom blir en förebild 
för regionen.

Or. en

Ändringsförslag 230
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet understryker 
behovet av en lagstiftning om hatbrott 
som även omfattar hårdare straff för brott 
som grundas på rasism, 
främlingsfientlighet, religiös intolerans 
eller offrets psykiska eller fysiska 
funktionsnedsättning, hälsosituation, 
etnicitet, trosuppfattning, ålder, politiska 
åsikter, sexuella läggning eller sexuella 
identitet.

Or. en

Ändringsförslag 231
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att 
bistå den syriska befolkningsgruppen när 
det gäller att reda upp de svårigheter som 
rör fastighets- och landregistrering. 

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagen om stiftelser 
liksom 2008 och 2011 års ändringar av 
lagen, som breddade tillämpningsområdet 
för återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund.
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Parlamentet efterlyser en lösning på 
frågan om den stora mängd egendom 
tillhörande den latinska kyrkan som 
fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-
, samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa 
alla restriktioner för utbildning, 
utnämning och efterträdande av präster, 
genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 232
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 
lösning på frågan om den stora mängd
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
den syriska befolkningsgruppen när det 
gäller att reda upp de svårigheter som rör 
fastighets- och landregistrering. 
Parlamentet efterlyser en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan som fortfarande är 
konfiskerad av staten. Parlamentet 
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behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet. 
Parlamentet konstaterar att det i en kultur 
som präglas av tolerans är viktigt att 
minoriteter ägnas särskild 
uppmärksamhet, och uppmärksammar i 
synnerhet de angrepp som nyligen utförts 
mot äldre kvinnor av armeniskt ursprung 
i Istanbul. De turkiska myndigheterna 
uppmanas att göra en ingående 
undersökning och ställa de ansvariga 
inför rätta.

Or. en

Ändringsförslag 233
Sari Essayah

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
den syriska befolkningsgruppen när det 
gäller att reda upp de svårigheter som rör 
fastighets- och landregistrering. 
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lösning på frågan om den stora mängd 
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

Parlamentet efterlyser en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan som fortfarande är 
konfiskerad av staten. Parlamentet 
påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet. 
Ställningen för det ekumeniska 
patriarkatet i Istanbul bör skyddas. 
Parlamentet efterlyser därför en ändring 
av lagstiftningen och dess tillämpning så 
att ortodoxa präster, biskopar och 
patriarker inte ska behöva vara turkiska 
medborgare, särskilt med tanke på att den 
högsta patriarken är ledare för den 
internationella ortodoxa kyrkan. 
Parlamentet begär att egendom som har 
beslagtagits från patriarkatet – särskilt 
från kyrkorna – ska återlämnas, och 
begär att prästutbildningarna ska 
upprätthållas och att Halki-seminariet ska 
tillåtas att öppna på nytt.

Or. en

Ändringsförslag 234
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 17. Europaparlamentet ser positivt på en 
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fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 
lösning på frågan om den stora mängd 
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
den syriska befolkningsgruppen när det 
gäller att reda upp de svårigheter som rör 
fastighets- och landregistrering. 
Parlamentet efterlyser en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan som fortfarande är 
konfiskerad av staten. Parlamentet 
påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet. Det är 
beklagligt att huvuddukfrågan 
fortfarande inte har lösts i Turkiet. 
Regeringen uppmanas att införa 
lagstiftning som förhindrar 
diskriminering av kvinnor och som tar itu 
med polariseringen av huvuddukfrågan i 
samhället, för att se till att kvinnorna har 
rätt att välja själva.

Or. en

Ändringsförslag 235
Alf Svensson

Förslag till resolution
Punkt 17
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 
lösning på frågan om den stora mängd 
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
den syriska befolkningsgruppen när det 
gäller att reda upp de svårigheter som rör 
fastighets- och landregistrering. 
Parlamentet efterlyser en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan som fortfarande är 
konfiskerad av staten. Parlamentet 
påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet. 
Parlamentet efterlyser en dialog mellan 
den turkiska regeringen och det 
ekumeniska patriarkatet i Istanbul för att 
säkra kristnas rätt att hålla böner och 
andakter i Hagia Sofia-moskén i Istanbul.

Or. en

Ändringsförslag 236
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 17
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 
lösning på frågan om den stora mängd 
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
den syriska befolkningsgruppen när det 
gäller att reda upp de svårigheter som rör 
fastighets- och landregistrering. 
Parlamentet efterlyser en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan som fortfarande är 
konfiskerad av staten. Parlamentet 
påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet. 
Parlamentet välkomnar initiativet att åter 
öppna den grekiska skolan på ön 
Büyükada som ett internationellt 
kulturcentrum, och uppmanar den 
turkiska regeringen att se till att Halki-
seminarierna återupptas. 

Or. en

Ändringsförslag 237
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 17
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 
lösning på frågan om den stora mängd 
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
den syriska befolkningsgruppen när det 
gäller att reda upp de svårigheter som rör 
fastighets- och landregistrering. 
Parlamentet efterlyser en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan som fortfarande är 
konfiskerad av staten. Parlamentet 
påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Turkiet uppmanas 
att avskaffa uppgifterna om religiös 
tillhörighet på de nationella 
identitetskorten i syfte att minska de 
administrativa trakasserierna mot 
medlemmar av icke-muslimska samfund.
Parlamentet uppmanar Turkiet att garantera 
att mark inte konfiskeras från klostret St 
Gabriel och att det skyddas i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 238
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Punkt 17
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 
lösning på frågan om den stora mängd 
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

17. Europaparlamentet ser positivt på en 
fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet framhåller 
det akuta behovet av en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan och orättmätigt 
beslagtagna tillgångar som bör 
återlämnas och fortfarande är 
konfiskerade av staten. Parlamentet 
påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

Or. pl

Ändringsförslag 239
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser positivt på en 17. Europaparlamentet ser positivt på en 
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fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
det syriska samfundet när det gäller att reda 
upp de svårigheter som rör fastighets- och 
landregistrering. Parlamentet efterlyser en 
lösning på frågan om den stora mängd 
egendom tillhörande den latinska kyrkan 
som fortfarande är konfiskerad av staten. 
Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att fortsätta viktiga och 
avgörande reformer på området för tanke-, 
samvets- och religionsfrihet, särskilt 
genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla 
restriktioner för utbildning, utnämning och 
efterträdande av präster, genom att erkänna 
aleviternas gudstjänstlokaler och genom att 
respektera relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att garantera att mark 
inte konfiskeras från klostret St Gabriel 
och att det skyddas i sin helhet.

fortsatt tillämpning av lagstiftning som 
ändrar lagen från 2008 om stiftelser och 
breddar tillämpningsområdet för 
återinförandet av äganderättigheter för 
icke-muslimska samfund. Parlamentet 
uppmuntrar relevanta myndigheter att bistå 
den syriska befolkningsgruppen när det 
gäller att reda upp de svårigheter som rör 
fastighets- och landregistrering. 
Parlamentet efterlyser en lösning på frågan 
om den stora mängd egendom tillhörande 
den latinska kyrkan som fortfarande är 
konfiskerad av staten. Parlamentet 
påminner om det brådskande behovet av att 
fortsätta viktiga och avgörande reformer på 
området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta 
religiösa samfund bli juridiska personer, 
genom att avskaffa alla restriktioner för 
utbildning, utnämning och efterträdande av 
präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera 
relevanta domar från Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att till fullo erkänna 
minoriteternas rättigheter och att 
garantera att mark inte konfiskeras från 
klostret St Gabriel och att det skyddas i sin 
helhet.

Or. en

Ändringsförslag 240
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet påminner om att 
utbildning spelar en nyckelroll i 
byggandet av ett inkluderande och 
mångsidigt samhälle grundat på respekt 
för religiösa samfund och minoriteter. 
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Den turkiska regeringen uppmanas med 
kraft att särskilt uppmärksamma 
skolornas utbildningsmaterial, som bör 
återspegla den etniska och religiösa 
mångfalden och mångfalden av 
trosinriktningar i det turkiska samhället, 
avlägsna diskriminering och fördomar 
och främja full acceptans av alla religiösa 
samfund och minoriteter. Parlamentet 
betonar behovet av opartiskt läromaterial. 

Or. en

Ändringsförslag 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet stöder helhjärtat 
de pågående förhandlingarna för att nå 
en fredlig lösning på den kurdiska frågan, 
och uppmanar samtliga politiska partier i 
Turkiet att stödja denna process och att ta 
sin del av ansvaret för att den ska lyckas. 
En framgångsrik dialog om denna fråga 
kommer med all säkerhet att få positiva 
konsekvenser för Mellanöstern och öppna 
nya möjligheter att lösa andra regionala 
konflikter.

Or. en

Ändringsförslag 242
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet välkomnar de 
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konkreta åtgärder som de turkiska 
institutionerna vidtagit för att garantera 
religionsfrihet och säkrare religiösa 
ceremonier. Reformarbetet måste fortsätta 
när det gäller tankefrihet, samvetsfrihet 
och religionsfrihet. För att undanröja 
befintliga begränsningar bör de religiösa 
samfunden ha möjlighet att bli en juridisk 
person. Parlamentet påminner om 
behovet att följa relevanta domar från 
Europadomstolen och 
rekommendationerna från 
Venedigkommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 243
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet begär att 
följande ändringar införs i den nya 
konstitutionen i syfte att garantera 
religionsfriheten till fullo: avskaffa kravet 
på att uppge religiös tillhörighet på de 
nationella identitetskorten, avskaffa den 
obligatoriska religionsundervisningen, 
avskaffa eller ändra sammansättningen i 
generaldirektoratet för religiösa frågor så 
att det även representerar andra religiösa 
grupper såsom aleviterna, som står 
utanför sunniislam.

Or. en

Ändringsförslag 244
Antigoni Papadopoulou

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

17b. Europaparlamentet uppmanar 
regeringen att prioritera jämställdhet i 
sina reforminsatser och minska 
fattigdomen bland kvinnor samt öka 
kvinnors sociala integrering och 
deltagande på arbetsmarknaden. 
Parlamentet välkomnar den turkiska 
regeringens insatser för ökad skolgång 
för flickor, vilket lett till att klyftan mellan 
könen i grundskoleutbildningen i stort sett 
har avskaffats, och uppmanar den 
turkiska regeringen att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att minska 
klyftan mellan könen även vad gäller 
gymnasieutbildning. Parlamentet 
uppmanar de politiska partierna att 
ytterligare öka kvinnors aktiva 
engagemang och deltagande i politiken.

Or. en

Ändringsförslag 245
Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet konstaterar att 
utvecklingen har gått särskilt långsamt i 
fråga om att utöka rättigheterna för den 
alevitiska minoriteten. Parlamentet är 
mycket bekymrat över att det på 
samhällsnivå ofta görs diskriminerande 
uttalanden om aleviterna, något som 
utnyttjats och stärkts av premiärminister 
Erdogan, som vid upprepade tillfällen har 
nämnt att Kilicdaroglu, ledaren för det 
största opposionspartiet Republikanska 
folkpartiet, är av alevitiskt ursprung, i 
uppenbar avsikt att diskreditera honom 
inför troende sunnitiska väljare.
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Or. en

Ändringsförslag 246
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan. Parlamentet uppmuntrar alla 
politiska krafter att säkerställa 
en ändamålsenlig politisk plattform och 
att diskutera den kurdiska frågan på 
ett konstruktivt sätt och att göra det lättare 
att kräva grundläggande rättigheter i den
konstitutionella processen. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av 
kurdiskt ursprung för att garantera rätten 
till yttrande-, förenings- och mötesfrihet 
och främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan 
inom de demokratiska institutionerna, och 

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker, och välkomnar de 
pågående informella förhandlingarna 
mellan PKK:s fängslade ledare och den 
turkiska regeringen i syfte att med 
politiska medel finna en lösning på 
terroristhotet. Parlamentet framhåller att 
det tredje rättsliga reformpaketet har 
inneburit uppmuntrande förändringar i 
antiterrorlagstiftningen för att lösa 
problemen med det stora antalet åtal mot 
författare och journalister som skriver om 
den kurdiska frågan. Det är även 
oroväckande att flera kurdiska politiker, 
borgmästare, ledamöter av 
kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången.
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särskilt den turkiska 
nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 247
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan. Parlamentet uppmuntrar alla 
politiska krafter att säkerställa en 
ändamålsenlig politisk plattform och att 
diskutera den kurdiska frågan på ett 
konstruktivt sätt och att göra det lättare 
att kräva grundläggande rättigheter i den 
konstitutionella processen. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 

18. Europaparlamentet fördömer PKK:s 
fortsatta terroristattacker och stöder de 
turkiska myndigheternas välavvägda 
reaktion. Parlamentet välkomnar Turkiets 
pågående ansträngningar för att finna en 
politisk lösning på den kurdiska frågan, 
och uppmanar Turkiet att fortsätta på den 
vägen. Parlamentet uppmanar alla politiska 
krafter att samarbeta mot en ökad politisk 
dialog och en process med ytterligare 
politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare 
av kurdiskt ursprung för att garantera rätten 
till yttrande-, förenings- och mötesfrihet 
och främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.
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Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 248
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 
kurdfrågan. Parlamentet uppmuntrar alla 
politiska krafter att säkerställa 
en ändamålsenlig politisk plattform och att 
diskutera den kurdiska frågan på 
ett konstruktivt sätt och att göra det lättare 
att kräva grundläggande rättigheter i den 
konstitutionella processen. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet anser att en 
verklig och sann politisk dialog är 
nödvändig för att bana väg för en lösning 
på den kurdiska frågan i Turkiet.
Parlamentet fördömer händelserna i Paris 
där tre kurdiska aktivister nyligen 
mördades, och hoppas att dessa händelser 
inte undergräver den pågående dialogen 
mellan den turkiska regeringen och de 
kurdiska företrädarna. Parlamentet 
uppmuntrar alla politiska krafter att 
säkerställa en ändamålsenlig politisk 
plattform och att diskutera den kurdiska 
frågan på ett konstruktivt sätt och att göra 
det lättare att kräva grundläggande
rättigheter i den konstitutionella processen
som speglar pluralismen i Turkiet och i 
vilken alla medborgare och deras 
rättigheter erkänns till fullo. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
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demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt och 
att göra det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 

18. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att på nytt intensifiera sina insatser för en 
politisk lösning på kurdfrågan. Parlamentet 
uppmuntrar alla politiska krafter att 
säkerställa en ändamålsenlig politisk 
plattform och att diskutera den kurdiska 
frågan på ett konstruktivt sätt och att göra 
det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet 
välkomnar den nya lagstiftning som ska 
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turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

göra det möjligt att använda modersmålet 
i rättegångar, och anser i detta 
sammanhang att rätten till utbildning på 
modersmålet och rätten att använda 
kurdiska vid lokala administrativa 
kontakter är grundläggande. Parlamentet 
påminner om att en politisk lösning endast 
kan byggas på en verklig demokratisk 
debatt om den kurdiska frågan och 
uttrycker oro över det stora antalet åtal mot 
författare och journalister som skriver om 
den kurdiska frågan. Det är även 
oroväckande att flera kurdiska politiker, 
borgmästare, ledamöter av 
kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt och 
att göra det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 

18. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att på nytt intensifiera sina insatser för en 
politisk lösning på kurdfrågan. Parlamentet 
uppmuntrar alla politiska krafter att 
säkerställa en ändamålsenlig politisk 
plattform och att diskutera den kurdiska 
frågan på ett konstruktivt sätt och att göra 
det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
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och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 251
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt och 
att göra det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet välkomnar och stöder till 
fullo de pågående samtalen mellan 
turkiska tjänstemän och den fängslade 
PKK-ledaren Abdullah Öcalan, och 
uppskattar det stöd som olika partier och 
det civila samhället visat för detta initiativ. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
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att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt och 
att göra det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 252
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina 
insatser för en politisk lösning på 

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att göra nya och allvarliga 
ansträngningar för en politisk lösning på 
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kurdfrågan. Parlamentet uppmuntrar alla 
politiska krafter att säkerställa 
en ändamålsenlig politisk plattform och att 
diskutera den kurdiska frågan på 
ett konstruktivt sätt och att göra det lättare 
att kräva grundläggande rättigheter i den 
konstitutionella processen. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

kurdfrågan. Parlamentet uppmuntrar alla 
politiska krafter att säkerställa 
en ändamålsenlig politisk plattform och att 
diskutera den kurdiska frågan på 
ett konstruktivt sätt och att göra det lättare 
att kräva grundläggande rättigheter i den 
konstitutionella processen. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet välkomnar 
att man från och med den 31 januari 2013 
har rätt att vid de turkiska domstolarna 
framföra sitt juridiska försvar på andra 
språk än turkiska, påminner om att en 
politisk lösning endast kan byggas på en 
verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det 
stora antalet åtal mot författare och 
journalister som skriver om den kurdiska 
frågan. Det är även oroväckande att flera 
kurdiska politiker, borgmästare, ledamöter 
av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 253
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Punkt 18
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt och 
att göra det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet välkomnar att man numera 
har rätt att vid de turkiska domstolarna 
framföra sitt juridiska försvar på andra 
språk än turkiska. Parlamentet uppmuntrar 
alla politiska krafter att säkerställa 
en ändamålsenlig politisk plattform och att 
diskutera den kurdiska frågan på 
ett konstruktivt sätt och att göra det lättare 
att kräva grundläggande rättigheter i den 
konstitutionella processen. Parlamentet 
uppmanar alla politiska krafter att 
samarbeta mot en ökad politisk dialog och 
en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och 
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

Or. en
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Ändringsförslag 254
Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt och 
att göra det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
diskussionen om den kurdiska frågan inom 
de demokratiska institutionerna, och
särskilt den turkiska nationalförsamlingen.

18. Europaparlamentet noterar att Turkiet 
fortsatte visa uthållighet vid PKK:s 
terroristattacker. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att på nytt intensifiera sina insatser 
för en politisk lösning på kurdfrågan. 
Parlamentet uppmuntrar alla politiska 
krafter att säkerställa en ändamålsenlig 
politisk plattform och att diskutera den 
kurdiska frågan på ett konstruktivt sätt och 
att göra det lättare att kräva grundläggande 
rättigheter i den konstitutionella processen. 
Parlamentet uppmanar alla politiska krafter 
att samarbeta mot en ökad politisk dialog 
och en process med ytterligare politisk, 
kulturell och socioekonomisk integrering 
och deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället. Parlamentet påminner 
om att en politisk lösning endast kan 
byggas på en verklig demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan och uttrycker oro 
över det stora antalet åtal mot författare 
och journalister som skriver om den 
kurdiska frågan. Det är även oroväckande 
att flera kurdiska politiker, borgmästare, 
ledamöter av kommunalfullmäktige, 
fackföreningsarbetare, advokater, 
demonstranter och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången. 
Morden på tre kurdiska aktivister i Paris 
den 9 januari måste utredas grundligt av 
de behöriga franska och turkiska 
myndigheterna. Parlamentet betonar 
vikten av att främja diskussionen om den 
kurdiska frågan inom de demokratiska 
institutionerna, och särskilt den turkiska 
nationalförsamlingen.
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Or. en

Ändringsförslag 255
Maria Eleni Koppa, Marietta Giannakou

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet upprepar att det 
förväntar sig att den turkiska regeringen 
ska förverkliga sitt uttalande om att åter 
öppna en skola för den grekiska 
minoriteten på ön Gökçeada 
(Imbros), vilket utgör ett positivt steg mot 
bevarandet av den bikulturella karaktären 
på de turkiska öarna Gökçeada (Imbros) 
och Bozcaada (Tenedos), i enlighet med 
resolution 1625 (2008) från Europarådets 
parlamentariska församling. Parlamentet 
konstaterar dock att ytterligare åtgärder 
behövs för att hantera de problem som 
den grekiska minoriteten ställs inför, 
särskilt med avseende på deras 
äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 256
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att fortsätta sina ansträngningar 
för att finna en politisk lösning på den 
kurdiska frågan. Parlamentet uppmuntrar 
alla politiska krafter att säkerställa 
en ändamålsenlig politisk plattform och 
att diskutera den kurdiska frågan på 
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ett konstruktivt sätt och att göra det lättare 
att kräva grundläggande rättigheter i den 
konstitutionella processen. Parlamentet 
påminner om att en politisk lösning måste 
bygga på en genuint demokratisk debatt 
om den kurdiska frågan. Parlamentet 
betonar vikten av att främja diskussionen 
om den kurdiska frågan inom de 
demokratiska institutionerna, särskilt den 
turkiska nationalförsamlingen.

Or. en

Ändringsförslag 257
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet fördömer med 
kraft terroristattacken mot Förenta 
staternas ambassad i Ankara den 
1 februari 2013 och uttrycker sitt 
deltagande med den avlidna turkiska 
medborgarens familj. Parlamentet 
påminner om att det förvisso bör vidtas 
ytterligare åtgärder för att bekämpa 
terrorism och på så sätt trygga landets och 
dess medborgares säkerhet, men att 
åtgärderna inte får vidtas på bekostnad av 
mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Parlamentet fördömer med kraft 
mordet på tre kurdiska aktivister i Paris 
den 9 januari 2013, och begär att de 
franska myndigheterna gör allt de kan för 
att se till att mördarna och deras 
uppdragsgivare snarast ställs inför rätta 
och döms för morden.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet uppmanar alla 
politiska krafter att samarbeta mot en 
ökad politisk dialog och en process med 
ytterligare politisk, kulturell och 
socioekonomisk integrering och 
deltagande för medborgare av kurdiskt 
ursprung för att garantera rätten till 
yttrande-, förenings- och mötesfrihet och 
främja en fredlig integrering av 
medborgare av kurdiskt ursprung i det 
turkiska samhället.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet välkomnar den 
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direkta politiska dialog som den turkiska 
regeringen nyligen inledde med Abdullah 
Öcalan. De nya förhandlingsmöjligheter 
som har tillkommit skulle kunna utmynna 
i ett historiskt avtal som innebär en fredlig 
och demokratisk lösning på den kurdiska 
konflikten. Parterna i konflikten 
uppmuntras därför att snarast övergå från 
samtal till strukturerade förhandlingar. 
Parlamentet understryker vikten av att 
EU:s medlemsstater ger ett starkt och 
positivt stöd för processen och 
understryker också att de politiska 
partierna, medierna och det civila 
samhället i Turkiet måste spela en 
konstruktiv roll i fredsprocessen för att 
den ska bli en framgång. Dessutom spelar 
den konstitutionella reformprocessen en 
viktig roll för en varaktig lösning på den 
kurdiska frågan.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet uppmanar de 
turkiska myndigheterna att göra en 
fullständig utredning av massakern i 
Uludere/Sirnak den 28 december 2011, då 
34 oskyldiga civila förlorade livet till följd 
av arméns urskillningslösa bombanfall. 
De turkiska myndigheterna uppmanas
också att sätta fart på den pågående 
utredningen för att ställa de ansvariga 
inför rätta.

Or. fr
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Ändringsförslag 262
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
stimulanspaketen som försöker öka 
investeringarna och den ekonomiska 
utvecklingen i de minst utvecklade 
regionerna i Turkiet, bland annat i sydöstra 
Turkiet, och fortsättningen av det 
sydostanatoliska projektet.

19. Europaparlamentet välkomnar 
stimulanspaketen som försöker öka 
investeringarna och den ekonomiska 
utvecklingen i de minst utvecklade 
regionerna i Turkiet, bland annat i sydöstra 
Turkiet, och fortsättningen av det 
sydostanatoliska projektet. Sådana 
investeringar kommer att vara ett 
incitament för privata investerare att 
utveckla det sociala kapitalet och 
omvandla underutvecklade regioner till 
möjliga produktionsområden. 
Parlamentet föreslår att stimulanspaketen 
kompletteras med investeringar i säkerhet, 
infrastruktur och alternativa 
transportmedel i de utvalda regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 263
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
stimulanspaketen som försöker öka 
investeringarna och den ekonomiska 
utvecklingen i de minst utvecklade 
regionerna i Turkiet, bland annat i sydöstra 
Turkiet, och fortsättningen av det 
sydostanatoliska projektet.

19. Europaparlamentet välkomnar 
stimulanspaketen som försöker öka 
investeringarna och den ekonomiska 
utvecklingen i de minst utvecklade 
regionerna i Turkiet, bland annat i sydöstra 
Turkiet, och fortsättningen av det 
sydostanatoliska projektet. Parlamentet 
hänvisar dock till domen i högsta 
domstolen, som beslutat att byggandet av 
Ilisu-dammen ska stoppas. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att 
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acceptera domen och lägga ner 
dammbygget.

Or. de

Ändringsförslag 264
Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet välkomnar 
stimulanspaketen som försöker öka 
investeringarna och den ekonomiska 
utvecklingen i de minst utvecklade 
regionerna i Turkiet, bland annat i sydöstra 
Turkiet, och fortsättningen av det 
sydostanatoliska projektet.

19. Europaparlamentet välkomnar 
stimulanspaketen som försöker öka 
investeringarna och den ekonomiska 
utvecklingen i de minst utvecklade 
regionerna i Turkiet, bland annat i sydöstra 
Turkiet, och fortsättningen av det 
sydostanatoliska projektet. Den turkiska 
regeringen uppmanas att inte åsidosätta 
det turkiska nationella rådets beslut att 
avbryta dammprojektet i Ilisu på grund av 
att byggandet av projektet skulle kunna 
vara i strid med eventuella riktlinjer för 
miljö och mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet välkomnar 
domen i den turkiska regeringsrätten 
(Danistay) om att på grundval av 
miljökonsekvensbedömningar och 
tillämplig lagstiftning dra in tillståndet för 
dammprojektet i Ilisu, och uppmanar den 
turkiska regeringen att bevara detta 
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arkeologiska kulturarv och miljöarv 
genom att prioritera mindre, ekologiska 
och socialt hållbara projekt. EU:s 
institutioner och medlemsstater uppmanas 
att för detta ändamål dra full nytta av alla 
EU-instrument som står till buds i 
förhandlingarna om miljökapitlet (27) 
och alla EU:s utvidgningspolitiska 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet och kommissionen att i 
förhandlingarna om miljökapitlet (27), 
som inleddes i december 2009, ta hänsyn 
till förordning (EG) nr 1007/2009 om 
handel med sälprodukter (den s.k. 
sälförordningen) och förbjuda saluföring 
av sälprodukter. Den turkiska regeringen 
uppmanas att anpassa sin politik efter 
EU:s förordning som förbjuder handel 
med alla produkter som härstammar från 
kommersiell säljakt, för att på så sätt 
bidra till att sätta stopp för världens mest 
omfattande kommersiella jakt på 
havsdäggdjur.

Or. en

Ändringsförslag 267
Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 20
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Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar behovet 
av att stärka sammanhållningen mellan de 
turkiska regionerna och mellan lands- och 
stadsbygd för att öppna möjligheter för 
befolkningen i stort och främja ekonomisk 
och social integrering. Parlamentet lyfter 
fram den särskilda roll som utbildningen 
spelar, samt att man måste ta itu med de 
stora regionala skillnader som fortfarande 
finns när det gäller utbildningens kvalitet 
och antagningssiffror. Parlamentet 
efterlyser åtgärder i syfte att inleda 
förhandlingar om kapitel 22 om 
regionalpolitik.

20. Europaparlamentet upprepar behovet 
av att stärka sammanhållningen mellan de 
turkiska regionerna och mellan lands- och 
stadsbygd för att öppna möjligheter för 
befolkningen i stort och främja ekonomisk 
och social integrering. Parlamentet lyfter 
fram den särskilda roll som utbildningen 
spelar, samt att man måste ta itu med de 
stora regionala skillnader som fortfarande 
finns när det gäller utbildningens kvalitet 
och antagningssiffror. Parlamentet begär 
att åtgärder vidtas för att inleda 
förhandlingar om kapitel 22 om 
regionalpolitik, och hoppas att president 
Hollandes nära förestående besök i 
Turkiet kommer att ge möjlighet till 
framsteg i detta hänseende.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar behovet 
av att stärka sammanhållningen mellan de 
turkiska regionerna och mellan lands- och 
stadsbygd för att öppna möjligheter för 
befolkningen i stort och främja ekonomisk 
och social integrering. Parlamentet lyfter 
fram den särskilda roll som utbildningen 
spelar, samt att man måste ta itu med de 
stora regionala skillnader som fortfarande 
finns när det gäller utbildningens kvalitet 
och antagningssiffror. Parlamentet 
efterlyser åtgärder i syfte att inleda 
förhandlingar om kapitel 22 om 
regionalpolitik.

20. Europaparlamentet upprepar behovet 
av att stärka sammanhållningen mellan de 
turkiska regionerna och mellan lands- och 
stadsbygd för att öppna möjligheter för 
befolkningen i stort och främja ekonomisk 
och social integrering. Parlamentet lyfter 
fram den särskilda roll som utbildningen 
spelar, samt att man måste ta itu med de 
stora regionala skillnader som fortfarande 
finns när det gäller utbildningens kvalitet 
och antagningssiffror. Parlamentet begär 
att åtgärder vidtas för att inleda 
förhandlingar om kapitel 22 om 
regionalpolitik, och hoppas att president 
Hollandes nära förestående besök i 
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Turkiet kommer att ge möjlighet till 
framsteg i detta hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 269
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet upprepar behovet 
av att stärka sammanhållningen mellan de 
turkiska regionerna och mellan lands- och 
stadsbygd för att öppna möjligheter för 
befolkningen i stort och främja ekonomisk 
och social integrering. Parlamentet lyfter 
fram den särskilda roll som utbildningen 
spelar, samt att man måste ta itu med de 
stora regionala skillnader som fortfarande 
finns när det gäller utbildningens kvalitet 
och antagningssiffror. Parlamentet 
efterlyser åtgärder i syfte att inleda 
förhandlingar om kapitel 22 om 
regionalpolitik.

20. Europaparlamentet upprepar behovet 
av att stärka sammanhållningen mellan de 
turkiska regionerna och mellan lands- och 
stadsbygd för att öppna möjligheter för 
befolkningen i stort och främja ekonomisk 
och social integrering. Parlamentet lyfter 
fram den särskilda roll som utbildningen 
spelar, samt att man måste ta itu med de 
stora regionala skillnader som fortfarande 
finns när det gäller utbildningens kvalitet 
och antagningssiffror. Parlamentet 
efterlyser åtgärder i syfte att inleda 
förhandlingar om kapitel 22 om 
regionalpolitik. Kommissionen uppmanas 
att lägga fram en konsekvensbedömning 
för Turkiets anslutning till EU när det 
gäller strukturpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 270
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
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Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Barnarbete, 
i synnerhet inom jordbrukssektorns 
säsongsarbeten, bör avskaffas helt genom 
en genomgång och ändring av luckorna i 
rättssystemet, genom upprättande av de 
mekanismer som krävs för genomförandet 
och övervakningen, genom åtgärder som 
inbegriper de markägare som anställer 
säsongsarbetare, föräldrarna och den 
privata sektor som säljer produkten, samt 
genom att göra det till en prioriterad fråga 
att lösa arbetslöshetsproblemet i de 
regioner som säsongsarbetarna kommer 
ifrån. Parlamentet välkomnar inrättandet 
av en barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
den oproportionerligt utbredda 
fattigdomen bland barn och det 
omfattande barnarbetet, framför allt på 
landsbygden. Parlamentet understryker 
behovet av en omfattande strategi för att 
bekämpa fattigdom bland barn och 
barnarbete och främja tillgång till 
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barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

utbildning för både pojkar och flickor. 
Parlamentet välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 272
Raimon Obiols

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga.
Parlamentet efterlyser väsentliga 
förbättringar när det gäller förhållandena 
på ungdomsfängelserna. Parlamentet 
påminner om vikten av oberoende 
övervakning och skyddsmekanismer för att 
skydda rättigheter och förebygga missbruk.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet efterlyser väsentliga 
förbättringar när det gäller förhållandena 
på ungdomsfängelserna. Parlamentet 
påminner om vikten av oberoende 
övervakning och skyddsmekanismer för att 
skydda rättigheter och förebygga missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 274
Richard Howitt

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
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fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet efterlyser väsentliga 
förbättringar när det gäller förhållandena 
på ungdomsfängelserna. Parlamentet 
påminner om vikten av oberoende 
övervakning och skyddsmekanismer för att 
skydda rättigheter och förebygga missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 275
Tunne Kelam

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi för att bekämpa 
fattigdom bland barn och barnarbete och 
främja tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
rättigheter och förebygga missbruk.

21. Europaparlamentet är bekymrat över 
det oproportionerligt höga antalet fattiga 
barn, framför allt på landsbygden. 
Parlamentet understryker behovet av en 
omfattande strategi och en betydlig 
utökning av den administrativa 
kapaciteten för att bekämpa fattigdom 
bland barn och barnarbete och främja 
tillgång till utbildning. Parlamentet 
välkomnar inrättandet av en 
barnombudsman och antagandet av 
Turkiets första strategi för barns 
rättigheter. Parlamentet är oroat över att 
antalet aktiva ungdomsdomstolar har 
minskat och uppmanar Turkiet att erbjuda 
alternativ till fängelse för minderåriga. 
Parlamentet påminner om vikten av 
oberoende övervakning och 
skyddsmekanismer för att skydda 
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rättigheter och förebygga missbruk.

Or. en

Ändringsförslag 276
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet välkomnar och 
förväntar sig att den turkiska regeringen
omgående ska verkställa sitt uttalande om 
att åter öppna en skola för den grekiska 
minoriteten på ön Gökçeada (Imbros), 
vilket utgör ett positivt steg mot 
bevarandet av den bikulturella karaktären 
på de turkiska öarna Gökçeada (Imbros) 
och Bozcaada (Tenedos), i enlighet med 
resolution 1625 (2008) från Europarådets 
parlamentariska församling. Parlamentet 
konstaterar dock att ytterligare åtgärder 
behövs för att hantera de problem som 
den grekiska minoriteten ställs inför, 
särskilt med avseende på deras 
äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 277
Nadezhda Neynsky

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet välkomnar den 
allmänna förbättringen av 
företagsklimatet i Turkiet, särskilt genom 
ikraftträdandet av den nya turkiska 
handelslagen och genom ett följdriktigt 
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stöd till små och medelstora företag 
genom utvecklingsorganisationen för små 
och medelstora företag (KOSGEB). 
Parlamentet efterlyser ett mer omfattande 
partnerskap mellan turkiska företag och 
EU-företag.

Or. en

Ändringsförslag 278
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet påminner 
Turkiet om att tiotusentals EU-
medborgare och EU-invånare som 
drabbats av bedrägeriet genom de så 
kallade gröna fonderna fortfarande 
väntar på att få upprättelse, och 
uppmanar myndigheterna att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att skynda på 
processen.

Or. en

Ändringsförslag 279
Charles Tannock

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uttrycker oro 
över de senaste attackerna mot och 
morden på turkiska medborgare av 
armeniskt ursprung, bland annat i 
Samatya. De turkiska myndigheterna 
uppmanas att fortsätta sina 
ansträngningar för att ta itu med 
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säkerhetssituationen för de icke-
muslimska minoriteterna i Turkiet. 
Parlamentet ser fram emot den 
kommande rättegången till följd av 
åklagarens överklagande och begäran om 
att domstolsbeslutet från januari 2012 i 
ärendet om mordet på Hrant Dink ska 
ogiltigförklaras, delvis med argumentet att 
mordet begicks av en organisation.

Or. en

Ändringsförslag 280
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet framhåller att 
den nya konstitutionen måste ta upp 
barnets rättigheter och innehålla 
bestämmelser som garanterar respekt för 
barns rätt till skydd, bättre 
levnadsförhållanden och förebyggande av 
diskriminering. Parlamentet betonar 
behovet av att Turkiet ytterligare 
förbättrar sin efterlevnad av 
bestämmelserna i FN:s konvention om 
barnets rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 281
Graham Watson

Förslag till resolution
Rubrik 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

Goda förbindelser med grannländerna Regionalt samarbete
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Or. en

Ändringsförslag 282
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering 
av förbindelserna med Cypern. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om lojalt samarbete 
och ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 283
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering 
av förbindelserna med Cypern. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 

22. Europaparlamentet kritiserar med 
skärpa Turkiets beslut att avstå från möten 
och kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
i och med detta brutit mot en viktig 
grundläggande princip inom den 
institutionella förhandlingsramen, som 
grundar sig på principerna om lojalt 
samarbete och ömsesidig solidaritet 
medlemsstaterna emellan. Parlamentet
beklagar djupt att Turkiet försummat att
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ramen. inleda en process som präglas av förstärkt 
engagemang och normalisering av 
förbindelserna med Cypern.

Or. de

Ändringsförslag 284
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering 
av förbindelserna med Cypern.
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om lojalt samarbete 
och ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet. Vidare beklagar 
parlamentet djupt att detta inte lett till 
några konsekvenser från EU:s sida.
Parlamentet påpekar att Turkiet i och 
med detta har visat att landet inte vare sig 
vill eller kan anslutas till EU. Parlamentet 
påpekar att anslutningsförhandlingarna 
med Turkiet omedelbart bör avslutas.

Or. nl

Ändringsförslag 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering 
av förbindelserna med Cypern.

22. Europaparlamentet finner det 
beklagligt att man inte nådde en 
övergripande lösning på Cypernproblemet 
innan Cypern övertog ordförandeskapet 
för EU, vilket hade gjort det möjligt för 
det nya partnerlandet att inneha EU-
ordförandeskapet. Parlamentet påminner 
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Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om lojalt samarbete 
och ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

om att Turkiet har sagt sig vara villigt att 
etablera förbindelser med det nya 
partnerland som skulle komma att 
instiftas som en följd av en övergripande 
FN-lösning i Cypern. Parlamentet 
understryker att åtgärder för att 
normalisera förbindelserna måste vidtas 
av samtliga berörda parter samtidigt och 
att varje åtgärd som vidtas i detta syfte ska 
bidra till samtliga parters välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 286
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

22. Europaparlamentet beklagar de 
fortsatta förseningarna med att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna mellan Turkiet och Cypern 
under det cypriotiska ordförandeskapet, 
och konstaterar att ytterligare insatser är 
nödvändiga för att bryta den 
turkcypriotiska befolkningsgruppens 
isolering. Parlamentet påminner om att EU 
grundar sig på principerna om lojalt 
samarbete och ömsesidig solidaritet 
medlemsstaterna emellan och respekt för 
den institutionella ramen.

Or. en

Ändringsförslag 287
Maria Eleni Koppa, Hélène Flautre, Georgios Koumoutsakos

Förslag till resolution
Punkt 22
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Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

22. Europaparlamentet anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern och den 
möjlighet som landets ordförandeskap för 
Europeiska unionens råd hade kunnat 
innebära. Parlamentet påminner om att EU 
grundar sig på principerna om lojalt 
samarbete och ömsesidig solidaritet 
medlemsstaterna emellan och respekt för 
den institutionella ramen. Det måste 
omgående göras framsteg i riktning mot 
en normalisering av Turkiets förbindelser 
med Cypern för att ge ny kraft åt 
anslutningsförhandlingarna mellan 
Turkiet och EU.

Or. en

Ändringsförslag 288
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering 
av förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

22. Europaparlamentet fördömer med kraft
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att 
anslutningsprocessen måste upphävas tills 
vidare på grund av att förbindelserna med
Cypern inte har normaliserats. 
Parlamentet påminner om att EU grundar 
sig på principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

Or. it
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Ändringsförslag 289
Antigoni Papadopoulou, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen. Parlamentet påminner om att ett
erkännande av alla EU:s medlemsstater 
är en nödvändig del av 
anslutningsprocessen. Turkiet uppmanas 
därför att snarast möjligt normalisera 
sina förbindelser med EU:s alla 
medlemsstater, bland annat genom att 
lyfta sitt veto mot EU-medlemsstaters 
medlemskap i flera internationella 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 290
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
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förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen. Den turkiska regeringen 
uppmanas att till fullo fullgöra sina 
rättsliga åtaganden enligt EU:s regelverk 
och i synnerhet den förklaring som EG 
och dess medlemsstater utfärdade den 
21 september 2005.

Or. en

Ändringsförslag 291
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner Turkiet om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen, och att varje land som vill ansluta 
sig till unionen också måste ansluta sig 
till de värden och principer som unionen 
bygger på.

Or. en

Ändringsförslag 292
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Förslag till resolution
Punkt 22

Förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och anser att Turkiet 
missat en viktig möjlighet att inleda en 
process för närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

22. Europaparlamentet beklagar djupt 
Turkiets beslut att avstå från möten och 
kontakter med det cypriotiska 
ordförandeskapet och uppmanar samtliga 
berörda parter och Turkiet att inte missa
en viktig möjlighet att inleda en process för 
närmande och normalisering av 
förbindelserna med Cypern. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan och respekt för den institutionella 
ramen.

Or. en

Ändringsförslag 293
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet finner det 
beklagligt att man missade tillfället att 
under det cypriotiska ordförandeskapet 
återuppta en process för närmande och 
normalisering av förbindelserna med 
Cypern, och konstaterar att detta 
förvärrades av Turkiets beslut att avstå 
från möten och kontakter. Parlamentet 
påminner om att EU grundar sig på 
principerna om lojalt samarbete och 
ömsesidig solidaritet medlemsstaterna 
emellan, lösning av konflikter med 
grannländer, respekt för 
minoritetsgruppers rättigheter och 
intressen samt respekt för den 
institutionella ramen.
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Or. en

Ändringsförslag 294
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet påminner om 
Turkiets attityd gentemot det cypriotiska 
ordförandeskapet, som resulterade i att 
den gemensamma 
parlamentarikerkommitténs 70:e möte 
ställdes in, och beklagar att denna attityd 
fick negativa konsekvenser för den 
interparlamentariska politiska dialogen. 
Parlamentet finner det beklagligt att det 
inte vidtogs några sanktionsåtgärder mot 
Turkiet till följd av landets uppförande.

Or. en

Ändringsförslag 295
Nikolaos Salavrakos

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet påminner om att 
ett erkännande av alla medlemsstater är 
en nödvändig del av 
anslutningsprocessen. Turkiet uppmanas 
att snarast möjligt normalisera sina 
förbindelser med EU:s alla 
medlemsstater, bland annat genom att 
lyfta sitt veto mot vissa EU-
medlemsstaters deltagande i 
internationella organisationer. Den 
15 januari var Turkiet det enda av 185 
länder som vägrade att låta Cypern 
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ansluta sig till rådet för Internationella 
byrån för förnybar energi, vilket är 
beklagligt.

Or. el

Ändringsförslag 296
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet betonar att 
Turkiet är skyldigt att respektera Cyperns 
exklusiva ekonomiska zon så som den har 
fastställts av FN:s havsrättskonvention 
som EU har undertecknat. Parlamentet 
uppmärksammar att Turkiet inte har 
undertecknat nämnda konvention och 
därför inte tycker sig behöva respektera 
de åligganden som fastställs i 
konventionen. Turkiet uppmanas att 
tillstå att nämnda konvention nu utgör en 
del av EU:s regelverk som måste tillämpas 
fullt ut efter anslutningen till EU.

Or. en

Ändringsförslag 297
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att upphöra med de 
upprepade kränkningarna av grekiskt 
luftrum och med flygningarna med 
turkiska militära flygplan över de 
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grekiska öarna. Turkiet uppmanas att dra 
tillbaka de tillstånd som det statliga 
oljebolaget TPAO har beviljats för sin 
geologiska forskning och 
kolväteutvinning i områden som tillhör 
Greklands kontinentalsockel.

Or. en

Ändringsförslag 298
Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiets och Cyperns regeringar att på 
högsta politiska nivå inleda en direkt 
dialog om alla kvartstående frågor, mot 
bakgrund av den framgångsrika dialog 
som förs mellan Serbiens och Kosovos 
regeringar under vice ordföranden/den 
höga representanten s medling och som 
har öppnat vägen för Serbiens och 
Kosovos fortsatta integrering i EU. 
Genom direkta kontakter mellan de 
politiska ledarna skulle ett positivt 
politiskt klimat skapas, vilket skulle 
underlätta en övergripande lösning på 
samtliga olösta frågor mellan Turkiet och 
Cypern. Dessutom skulle en dialog på hög 
nivå med företrädare för den kurdiska 
befolkningsgruppen i Turkiet också skapa 
förutsättningar för en omfattande och 
varaktig lösning på det kurdiska 
problemet och för en äkta försoning bland 
Turkiets invånare oavsett etniskt eller 
nationellt ursprung.

Or. en
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Ändringsförslag 299
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden.
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal 
mellan de båda samfunden om hur de ska 
gå vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

23. Europaparlamentet påpekar att den 
turkiska ockupationen av Cyperns norra 
del, som är en del av EU:s territorium, är 
olaglig och omedelbart måste avslutas.

Or. nl

Ändringsförslag 300
Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
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hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

hållbar lösning med överenskomna FN-
parametrar för två zoner, två 
befolkningsgrupper och politisk jämlikhet 
för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda befolkningsgrupperna om hur de 
ska gå vidare med viktiga förhandlingar 
om lösningen av Cypernfrågan, och 
framhåller vikten av att fastställa en 
tidsfrist så att förhandlingsprocessen, under 
FN:s generalsekreterares beskydd, snart 
kan intensifieras på ledarnivå. Parlamentet
påminner om att Turkiet ofta har sagt sig 
vara redo att dra bort sina styrkor så snart 
en övergripande lösning har nåtts i 
Cypern, vilket också stipuleras i Annan-
planen från 2004. Parlamentet uppmanar 
Cypern att tillåta antagandet av 
förordningen om direkthandel som skulle 
göra det möjligt för turkcyprioterna att 
handla direkt med EU och med 
förmånstullar vilket skulle föra det 
turkcypriotiska folket närmare 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 301
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet 
understryker att det är nödvändigt att
fastställa en tidsfrist för slutförandet av 
förhandlingarna om ett avtal mellan de 
båda befolkningsgrupperna om hur de ska 
gå vidare med viktiga förhandlingar om 
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generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet konstaterar att 
den rådande situationen inte längre är 
hållbar.

Or. en

Ändringsförslag 302
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupper. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984).
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om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

Or. de

Ändringsförslag 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från
Cypern och att lämna över Famagusta till
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta turkcyprioterna 
att handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning med överenskomna FN-
parametrar för två zoner, två 
befolkningsgrupper och politisk jämlikhet 
för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda befolkningsgrupperna om hur de 
ska gå vidare med viktiga förhandlingar 
om lösningen av Cypernfrågan, och 
framhåller vikten av att fastställa en 
tidsfrist så att förhandlingsprocessen, under 
FN:s generalsekreterares beskydd, snart 
kan intensifieras på ledarnivå. Parlamentet
påminner om att Turkiet ofta har sagt sig 
vara redo att dra bort sina styrkor så snart 
en övergripande lösning har nåtts i 
Cypern, vilket också stipuleras i Annan-
planen från 2004. Parlamentet uppmanar 
Cypern att tillåta antagandet av 
förordningen om direkthandel som skulle 
göra det möjligt för turkcyprioterna att 
handla direkt med EU på ett lagligt sätt 
som är acceptabelt för alla.

Or. en
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Ändringsförslag 304
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och
hållbar lösning för båda samfunden.
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal 
mellan de båda samfunden om hur de ska 
gå vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s
generalsekreterares beskydd, snart kan
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis, hållbar 
och övergripande lösning som gagnar 
båda befolkningsgrupperna och som 
grundar sig på relevanta resolutioner från 
FN:s säkerhetsråd, internationell rätt, de 
principer som EU bygger på och EU:s 
regelverk. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att också arbeta intensivt och med goda 
avsikter i denna riktning och understryker 
att förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart måste
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att omgående börja dra bort sina 
styrkor från Cypern och att lämna över 
Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet påminner om förslaget från 
Cyperns president om att samtidigt öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s beskydd 
(tullövervakning) för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta båda befolkningsgrupperna att 
handla på ett lagligt sätt som är acceptabelt 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 305
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis, hållbar 
och övergripande lösning i linje med 
relevanta resolutioner från FN:s 
säkerhetsråd och de värden och principer 
som EU bygger på. Turkiet uppmanas att 
med konkreta medel stödja dessa 
ansträngningar. Parlamentet understryker 
att det är brådskande att få till stånd ett 
avtal mellan de båda befolkningsgrupperna 
om hur de ska gå vidare med viktiga 
förhandlingar om lösningen av 
Cypernfrågan så att förhandlingsprocessen, 
under FN:s generalsekreterares beskydd, 
snart kan intensifieras. Parlamentet 
uppmanar Turkiet att omgående dra bort 
sina styrkor från Cypern och att göra det 
möjligt att återlämna Famagusta till 
stadens rättmätiga invånare, i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 
550(1984). Parlamentet beklagar samtidigt 
att Turkiet förkastat den cypriotiska 
regeringens förslag från 2010 om att 
bland annat öppna hamnen i Famagusta 
under EU:s överinseende för att 
möjliggöra handelstransaktioner mellan 
EU och turkcyprioterna, via hamnen i 
Famagusta.

Or. en

Ändringsförslag 306
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis, 



PE504.402v01-00 72/134 AM\926945SV.doc

SV

hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta turkcyprioterna 
att handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

demokratisk och hållbar lösning i linje 
med de värden och principer som EU 
bygger på, eftersom en sådan lösning inte 
kan inverka negativt på vare sig de 
mänskliga rättigheterna för cyprioterna 
eller EU-frågorna genom att skapa ett 
negativt och farligt politiskt prejudikat 
och en negativ och farlig modell för EU:s 
sammanhållning. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen snart kan 
intensifieras. Parlamentet anser att 
processen bör genomföras under fortsatt 
beskydd av FN:s generalsekreterare och 
med positivt och katalytiskt stöd från EU, 
så att de demokratiska värdena och 
principerna respekteras och tas tillvara 
fullt ut. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
börja dra bort sina styrkor från Cypern och 
att lämna över Famagusta till stadens 
rättmätiga invånare och till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 
550(1984) och därigenom underlätta 
ansträngningarna för en övergripande 
lösning. Parlamentet uppmanar samtidigt 
Cypern att öppna hamnen i Famagusta 
under EU:s tullövervakning och att tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla, i 
linje med och med full respekt för 
internationell rätt, EU:s regelverk och 
EU-medlemsstaten Cyperns suveräna 
rättigheter i enlighet med protokoll 10 och 
fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 307
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden.
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal 
mellan de båda samfunden om hur de ska 
gå vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning i linje med FN:s 
säkerhetsråds resolutioner och de värden 
och principer som EU bygger på.
Parlamentet uppmanar Turkiet att gå 
vidare med de viktiga förhandlingarna om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att omgående börja dra bort sina 
styrkor från Cypern och att lämna över 
Famagusta till FN i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att 
öppna hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 308
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd för en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
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lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan och att 
fastställa en lämplig tidsfrist så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet efterlyser en ny 
återföreningsplan som grundar sig på två 
befolkningsgrupper, två zoner och 
politiskt samarbete. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Varosha till 
FN:s förvaltning i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att 
tillåta antagandet av förordningen om 
direkthandel för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 
alla.

Or. en

Ändringsförslag 309
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning med överenskomna FN-
parametrar för två zoner, två 
befolkningsgrupper och politisk jämlikhet 
för båda befolkningsgrupperna. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda befolkningsgrupperna om hur de 
ska gå vidare med viktiga förhandlingar 
om lösningen av Cypernfrågan, och 
framhåller vikten av att fastställa en 
tidsfrist så att förhandlingsprocessen, under 
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FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

FN:s generalsekreterares beskydd, snart 
kan intensifieras på ledarnivå.
Parlamentet påminner om att Turkiet har 
sagt sig vara redo att dra bort sina styrkor 
så snart en övergripande lösning har nåtts 
i Cypern, vilket också stipuleras i Annan-
planen från 2004. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
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uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Parlamentet är 
övertygat om att anpassningen av 
förordningen om direkthandel och 
tillämpningen av tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och 
Turkiet (Ankaraprotokollet) kommer att 
få positiva ekonomiska effekter för båda 
befolkningsgrupperna i Cypern.

Or. en

Ändringsförslag 311
Ismail Ertug

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
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positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla. Det är beklagligt att 
den turkiska befolkningsgruppen på 
norra Cypern fortfarande inte har fått 
sina två platser i Europaparlamentet och 
att turkiska fortfarande inte är ett 
officiellt språk i EU-institutionerna trots 
att det är ett officiellt språk i Cypern.

Or. en

Ändringsförslag 312
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
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acceptabelt för alla. acceptabelt för alla. Parlamentet anser att 
det faktum att turkiska medborgare 
fortsätter att flytta från Anatolien till 
Cypern är ett hinder för en fredlig 
samexistens för de båda 
befolkningsgrupperna på ön.

Or. it

Ändringsförslag 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s 
tullövervakning för att främja ett positivt 
klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening 
och tillåta turkcyprioterna att handla direkt 
på ett lagligt sätt som är acceptabelt för alla 
och i enlighet med internationell rätt och 
unionslagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupper. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupper om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

Or. nl

Ändringsförslag 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 23
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda samfunden om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupper. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

Or. nl

Ändringsförslag 316
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda samfunden. 
Parlamentet understryker att det är 
brådskande att få till stånd ett avtal mellan 
de båda befolkningsgrupperna om hur de 

23. Europaparlamentet uttrycker än en 
gång sitt starka stöd till en återförening av 
Cypern, på grundval av en rättvis och 
hållbar lösning för båda 
befolkningsgrupperna. Parlamentet 
understryker att det är brådskande att få till 
stånd ett avtal mellan de båda 
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ska gå vidare med viktiga förhandlingar 
om lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över Famagusta till 
FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984). Parlamentet 
uppmanar samtidigt Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

befolkningsgrupperna om hur de ska gå 
vidare med viktiga förhandlingar om 
lösningen av Cypernfrågan så att 
förhandlingsprocessen, under FN:s 
generalsekreterares beskydd, snart kan 
intensifieras. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att börja dra bort sina styrkor från 
Cypern och att lämna över det avskilda 
området Famagusta till FN i enlighet med 
FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). 
Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att 
öppna hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik lösning 
av de pågående förhandlingarna om 
återförening och tillåta turkcyprioterna att 
handla direkt på ett lagligt sätt som är 
acceptabelt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 317
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att 
lägga fram förslag som ses över av 
Europeiska rådet rörande tilldelningen av 
platser till Cypern och därigenom 
uppdatera rådets beslut av den 
10 juni 2004, som uttryckligen endast tog 
upp valperioden 2004–2009. Parlamentet 
begär att de platser som tilldelas Cypern 
ska fördelas proportionerligt så att 
befolkningarna på alla de delar av ön som 
den cypriotiska regeringen säger sig utöva 
kontroll över är representerade, antingen 
genom en ledamot av Europaparlamentet 
eller genom observatörsstatus, så som är 
fallet i Europarådet.
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Or. en

Ändringsförslag 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet fäster stor vikt 
vid att den turkiska regeringen ska 
erkänna folkmordet på armenierna.

Or. nl

Ändringsförslag 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
talmannen att, i enlighet med det beslut 
som fattats av Europarådets 
parlamentariska församling, bjuda in två 
observatörer som representerar den 
turkcypriotiska befolkningsgruppen till 
parlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 320
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att följa FN:s säkerhetsråds 
resolution 550(1984) och överlämna det 
avskilda kvarteret Varosha till dess 
invånare, och uppmanar samtidigt Cypern 
att öppna hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett 
positivt klimat för en framgångsrik 
lösning av de pågående förhandlingarna 
om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett 
lagligt sätt som är acceptabelt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 321
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 23a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

23a. Europaparlamentet beklagar den 
politiska attityd som Turkiet intog under 
det cypriotiska ordförandeskapet och som 
bland annat tog sig uttryck i den turkiska 
regeringens politiska beslut att ställa in 
den gemensamma 
parlamentarikerkommitténs 70:e möte. 
Parlamentet beklagar verkligen att den 
turkiska sidan inte tog tillfället i akt att 
föra en konstruktiv interparlamentarisk 
politisk dialog som hade varit behjälplig 
genom att bryta det nuvarande dödläget i 
de turkiska anslutningsförhandlingarna.

Or. en

Ändringsförslag 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin
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Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
och alla övriga parter att forsätta att ge 
intensivt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern (CMP), som är ett av de 
känsligaste och viktigaste projekten på ön 
eftersom dess arbete påverkar livet för 
tusentals människor i lika hög grad på 
båda sidor av ön.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern, genom att tillåta 
tillträde till militära områden i linje med 
Europadomstolens domar och 
Europarådets beslut.

Or. en

Ändringsförslag 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmuntrar
Turkiet att öka sitt stöd till kommittén för 

24. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
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saknade personer i Cypern. personer i Cypern (CMP), och räknar med 
Turkiets samarbete när det gäller att även 
ge tillträde till militära områden i syfte att 
underlätta CMP:s arbete.

Or. en

Ändringsförslag 325
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
och alla övriga parter att öka sitt stöd till 
kommittén för saknade personer (CMP) i 
Cypern. CMP:s arbete i de militära 
områdena bör i synnerhet 
uppmärksammas.

Or. en

Ändringsförslag 326
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern och bevilja kommittén 
tillträde till de militärt ockuperade 
områdena och de turkcypriotiska arkiven.

Or. de

Ändringsförslag 327
Eleni Theocharous
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Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern, i synnerhet genom att 
underlätta kommitténs tillträde till 
militära områden och till arkiv, och att 
vidta alla andra lämpliga åtgärder när det 
gäller den humanitära frågan om saknade 
personer, i enlighet med 
Europadomstolens bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 328
Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
och alla övriga parter att fortsätta att öka
sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern (CMP), eftersom CMP 
är ett av de känsligaste och viktigaste 
projekten på ön och dess arbete påverkar 
livet för tusentals människor i lika hög 
grad på båda sidor av ön.

Or. en

Ändringsförslag 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 24
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Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern, och ge tillträde till alla 
militära områden och till relevant 
information i enlighet med 
Europadomstolens beslut i det fjärde 
mellanstatliga ärendet.

Or. en

Ändringsförslag 330
Antigoni Papadopoulou, Juan Fernando López Aguilar

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer (CMP) i Cypern och att ge CMP 
tillträde till de militära områden där det 
finns tecken på att kvarlevorna av 
saknade personer skulle kunna 
lokaliseras.

Or. en

Ändringsförslag 331
Ioannis Kasoulides

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer (CMP) i Cypern, i synnerhet 
genom att underlätta CMP:s tillträde till 
alla militära områden och till den 
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turkiska arméns arkiv.

Or. en

Ändringsförslag 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar alla 
berörda parter att öka sitt stöd till 
kommittén för saknade personer i Cypern.

Or. en

Ändringsförslag 333
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

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

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
och alla övriga parter att fortsätta att öka 
sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

Or. en

Ändringsförslag 334
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 24

Förslag till resolution Ändringsförslag

24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 24. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet 
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att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

att fortsätta att stödja kommittén för 
saknade personer i Cypern.

Or. en

Ändringsförslag 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att öppna de militära arkiven och 
lämna ut den information som CMP 
önskar, i enlighet med Europadomstolens 
domar.

Or. en

Ändringsförslag 336
Ioannis Kasoulides

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas havsrättskonvention 
(Unclos), som undertecknats av EU, de 
27 medlemsstaterna och alla de övriga 
kandidatländerna, är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
den turkiska regeringen att utan 
ytterligare dröjsmål underteckna och 
ratificera denna konvention. Parlamentet 
upprepar att Cypern har full laglig rätt till 
sin exklusiva ekonomiska zon i enlighet 
med Unclos.

Or. en
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Ändringsförslag 337
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmuntrar 
Turkiet att också inleda förhandlingar 
med sina grannländer om olösta 
bilaterala frågor – bland annat om 
immateriella rättigheter – inklusive det 
fortsatta genomförandet av lagen om 
stiftelser efter de lagändringar som 
gjordes i augusti 2011.

Or. en

Ändringsförslag 338
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet finner Turkiets 
bosättningspolitik beklaglig och 
uppmanar Turkiet att avstå från att låta 
fler turkiska medborgare bosätta sig på 
Cypern – i strid med Genèvekonventionen 
och de folkrättsliga principerna –
eftersom det förändrar den demografiska 
balansen på ön och hindrar en framtida 
lösning.

Or. en

Ändringsförslag 339
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att avstå från att låta ytterligare 
turkiska medborgare bosätta sig på ön, 
eftersom detta skulle förändra den 
demografiska balansen ytterligare och 
minska lojaliteten hos öns invånare 
gentemot en framtida gemensam stat som 
bygger på dess gemensamma historia.

Or. en

Ändringsförslag 340
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att avstå från att låta ytterligare 
Turkiska medborgare olagligen bosätta 
sig på ön, eftersom detta skulle förändra 
den demografiska balansen ytterligare 
och minska lojaliteten hos öns invånare 
gentemot en framtida gemensam stat. 
Turkiet uppmanas att åtgärda frågan om 
turkiska medborgares olagliga 
bosättningar på ön, utgående från 
Genèvekonventionen och de folkrättsliga 
principerna.

Or. en

Ändringsförslag 341
Eleni Theocharous

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

24a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att åtgärda frågan om turkiska 
medborgares (bosättares) bosättningar på 
ön, utgående från Genèvekonventionen 
och de folkrättsliga principerna. 

Or. en

Ändringsförslag 342
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 24a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24а. Europaparlamentet påpekar att 
Turkiet bör bemöda sig att lösa alla tvister 
med sina grannländer både som ett villkor 
för EU-medlemskap och för att främja 
goda grannförbindelser i regionen. 
Inrättandet av en gemensam 
expertkommitté för de olösta frågorna i 
förbindelserna mellan Bulgarien och 
Turkiet är ett viktigt steg på vägen mot en 
lösning på problemen kring östra 
Thrakiens flyktingar och deras barn. 
Parlamentet uppmanar de båda länderna 
att be kommittén att återuppta sitt arbete.

Or. bg

Ändringsförslag 343
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet lovordar Turkiet 
för att med framgång ha hållit i 
ordförandeskapet för Svarta havets 
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samarbetsorganisation (Black Sea 
Cooperation Organisation, BSCO) under 
det andra halvåret 2012, och hoppas att 
man upprätthåller drivkraften i 
genomförandet av regionala 
samarbetsprojekt och i synnerhet 
ringvägen runt Svarta havet och 
motorvägarna till havet. Parlamentet 
lovordar också Turkiet för att ha slutfört 
anläggningsarbetet av ringvägen runt 
Svarta havet inom sitt territorium, från 
den grekiska och bulgariska gränsen till 
den georgiska gränsen. Parlamentet 
efterlyser ett bättre samarbete inom BSCO 
vad gäller miljörelaterade och ekologiska 
frågor i Svartahavsbäckenet, bland annat 
i enlighet med EU:s strategi för 
Svartahavsregionen.

Or. en

Ändringsförslag 344
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 24b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

24b. Europaparlamentet vädjar till 
Turkiet att se till att rättigheterna för alla 
fördrivna personer på Cypern respekteras, 
inbegripet de som tillhör religiösa 
minoriteter, som bör tillåtas att fritt utöva 
sina religiösa rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 345
Eleni Theocharous

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

24c. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att vidta konkreta åtgärder 
för att få slut på ödeläggelsen av platser 
som ingår i kulturarvet och det religiösa 
arvet i norra delen av Cypern, för att på 
så sätt rädda en värdefull del av Europas 
och världens civilisation. 

Or. en

Ändringsförslag 346
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker 
vikten av en omfattande och 
sammanhängande säkerhetsstrategi i 
östra Medelhavet och uppmanar Turkiet 
att tillåta en politisk dialog mellan EU och 
Nato genom att lyfta sitt veto mot 
samarbete mellan EU och Nato, inklusive 
Cypern, och att följaktligen uppmana 
Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 347
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker vikten 25. Europaparlamentet understryker vikten 
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av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och att 
följaktligen uppmana Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
värdesätter Turkiets bidrag till den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken och dess insatser för att 
stärka det strategiska partnerskapet 
mellan EU och Nato. Parlamentet 
framhåller vikten av Turkiets fortsatta 
delaktighet i kommande GSFP-uppdrag, 
med tanke på att många av dessa uppdrag 
äger rum i Turkiets geografiska närhet 
och skulle kunna få konsekvenser för 
säkerheten i landet. Parlamentet 
understryker att man snarast bör finna en 
lösning för Turkiets möjlighet att delta i 
beslutsfattandet om frågor som rör GSFP, 
och betonar att EU måste tillämpa en 
grad av delaktighet och transparens som 
liknar den som tillämpas av Nato.

Or. en

Ändringsförslag 348
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och att 
följaktligen uppmana Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

25. Europaparlamentet uppmanar Turkiet 
att tillåta en politisk dialog mellan EU och 
Nato genom att lyfta sitt veto mot 
samarbete mellan EU och Nato, inklusive 
Cypern.

Or. en
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Ändringsförslag 349
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och att följaktligen 
uppmana Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

25. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och uppmuntrar 
Turkiet att ingå administrativa 
arrangemang med Europeiska 
försvarsbyrån på grundval av befintliga 
administrativa arrangemang mellan 
Europeiska försvarsbyrån och 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och att 
följaktligen uppmana Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

25. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern.

Or. nl
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Ändringsförslag 351
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 25

Förslag till resolution Ändringsförslag

25. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet att tillåta en politisk 
dialog mellan EU och Nato genom att lyfta 
sitt veto mot samarbete mellan EU och 
Nato, inklusive Cypern, och att följaktligen 
uppmana Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i Europeiska 
försvarsbyrån.

25. Europaparlamentet understryker vikten 
av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och 
uppmanar Turkiet och alla övriga parter 
att tillåta en politisk dialog mellan EU och 
Nato som inkluderar samarbete mellan EU 
och Nato i fråga om Cypern, och 
uppmanar följaktligen Cypern att lyfta sitt 
veto mot Turkiets deltagande och att tillåta 
Turkiet att fullgöra sina åtaganden 
gentemot Europeiska försvarsbyrån.

Or. en

Ändringsförslag 352
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas havsrättskonvention 
(Unclos), som undertecknats av EU, de 
27 medlemsstaterna och alla de övriga 
kandidatländerna, är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
den turkiska regeringen att utan 
ytterligare dröjsmål underteckna och 
ratificera denna konvention. Parlamentet 
upprepar att Cypern har full laglig rätt till 
sin exklusiva ekonomiska zon i enlighet 
med Unclos. 

Or. en
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Ändringsförslag 353
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet välkomnar de 
turkiska myndigheternas ansträngningar 
för att minska den olagliga invandringen 
till de angränsande EU-medlemsstaterna 
och till EU. Parlamentet uttrycker 
samtidigt oro över det allt större antalet 
olagliga invandrare som passerar 
gränserna mellan Turkiet och Bulgarien 
och mellan Turkiet och Grekland.

Or. en

Ändringsförslag 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar båda 
parterna, såväl Turkiet som Armenien, att 
villkorslöst ratificera protokollen om 
upprättandet av diplomatiska förbindelser 
och om förbättrade bilaterala 
förbindelser, och uppmanar den turkiska 
regeringen att öppna gränsen till 
Armenien.

Or. en

Ändringsförslag 355
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmärksammar 
Turkiets och Greklands fortsatta och 
utökade insatser för att förbättra sina 
bilaterala förbindelser, bland annat 
genom bilaterala möten, men beklagar att 
det hot om casus belli (anledning till 
krigsförklaring) som Turkiets 
nationalförsamling förklarat mot 
Grekland ännu inte har dragits tillbaka. 
Parlamentet upprepar att Turkiet måste 
göra en entydig utfästelse om goda 
förbindelser med grannländerna och för 
fredlig tvistlösning i enlighet med Förenta 
nationernas stadga, vid behov genom 
hänvändelse till Internationella 
domstolen. Parlamentet uppmanar den 
turkiska regeringen att upphöra med de 
upprepade kränkningarna av grekiskt 
luftrum och med flygningarna med 
turkiska militära flygplan över de 
grekiska öarna.

Or. en

Ändringsförslag 356
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att upphöra med den pågående 
förstörelsen av kulturella och religiösa 
platser i den norra delen av Cypern, i 
enlighet med landets åtaganden enligt 
1954 års Haagkonvention om skydd för 
kulturell egendom i händelse av väpnad 
konflikt.

Or. en
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Ändringsförslag 357
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas havsrättskonvention 
(Unclos), som undertecknats av EU, de 
27 medlemsstaterna och alla de övriga 
kandidatländerna, är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
den turkiska regeringen att utan 
ytterligare dröjsmål underteckna och 
ratificera denna konvention. Parlamentet 
upprepar att Cypern har full laglig rätt till 
sin exklusiva ekonomiska zon i enlighet 
med Unclos.

Or. en

Ändringsförslag 358
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft till undvikande av alla slags hot, 
friktionskällor eller åtgärder som skulle 
kunna skada de goda förbindelserna 
mellan grannländerna och hindra en 
fredlig lösning av tvister. Parlamentet 
framhåller alla de suveräna rättigheter 
som EU:s medlemsstater har, bland annat 
rätten att ingå bilaterala avtal i enlighet 
med EU:s regelverk och internationell 
rätt, inbegripet FN:s havsrättskonvention.

Or. en
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Ändringsförslag 359
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 25a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att konflikterna i östra Medelhavsområdet 
får en fredlig lösning som respekterar 
internationell rätt och relevanta FN-
resolutioner och resulterar i ett jämlikt 
samarbete som gagnar alla 
befolkningsgrupper i regionen och på så 
sätt bidrar till fred och stabilitet i hela 
regionen.

Or. en

Ändringsförslag 360
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet finner det 
beklagligt att Turkiet fortsätter att vidta 
motåtgärder och göra uttalanden i protest 
mot Cyperns borrningsverksamhet och 
därmed kränker Cyperns suveräna 
rättigheter. Parlamentet beklagar också 
att Turkiet hotar att bestraffa företag som 
deltar i den cypriotiska exploateringen, 
efter det att Cypern meddelat att landet 
kommer att utöva sina suveräna 
rättigheter genom att utfärda en andra 
omgång tillstånd för offshoreverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 361
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas havsrättskonvention 
(Unclos), som undertecknats av EU, de 
27 medlemsstaterna och alla de övriga
kandidatländerna, är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
den turkiska regeringen att utan 
ytterligare dröjsmål underteckna och 
ratificera denna konvention. Parlamentet 
upprepar att Cypern har full laglig rätt till 
sin exklusiva ekonomiska zon i enlighet 
med Unclos.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 25b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25b. Europaparlamentet uppmanar både 
Armenien och Turkiet att villkorslöst 
ratificera protokollen, och uppmanar 
Turkiet att öppna gränsen till Armenien 
för att normalisera förbindelserna mellan 
de båda länderna. 

Or. en

Ändringsförslag 363
Eleni Theocharous, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Michèle Rivasi, Kyriacos 
Triantaphyllides
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Förslag till resolution
Punkt 25c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

25c. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att erkänna folkmordet på 
armenierna 1915 och på så sätt bana väg 
för upprättandet av en stabil 
grannskapspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande 
sätt med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter 
att allvarligt påverka 
förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet framhåller att det 
finns en skillnad i hur kommissionen och 
Turkiet tolkar tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet
vilket får negativa konsekvenser för hur 
förbindelserna mellan EU och Turkiet 
utvecklas, och uppmanar därför samtliga 
berörda parter att göra en samlad insats 
för att lösa Cypernproblemet.

Or. en

Ändringsförslag 365
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
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tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet kräver att
anslutningsförhandlingarna med Turkiet 
omedelbart ska avslutas.

Or. nl

Ändringsförslag 366
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande 
sätt med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
gentemot Cypern. Parlamentet påminner 
om att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 367
Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran utgör ett verkligt hinder 
för att något som helst framsteg ska 
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kunna göras i förhandlingarna.

Or. it

Ändringsförslag 368
Graham Watson

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande och 
tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen,
och uppmanar de båda parterna att inleda 
förhandlingar för att underlätta den fria 
rörligheten för varor, tjänster, kapital och 
människor och lösa äganderättsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet kräver att 
denna vägran måste få allvarliga följder 
för förhandlingsprocessen.

Or. nl
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Ändringsförslag 370
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet beklagar djupt
Turkiets vägran att fullgöra sitt åtagande 
att tillämpa tilläggsprotokollet till 
associeringsavtalet mellan EG och Turkiet 
fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt 
med alla medlemsstater. Parlamentet 
påminner om att denna vägran kommer att 
blockera förhandlingsprocessen.

Or. de

Ändringsförslag 371
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.
Parlamentet uppmanar EU-
institutionerna att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att möjliggöra direkt handel 
mellan EU och Cyperns norra del och att 
underlätta den fria rörligheten för den 
turkcypriotiska befolkningsgruppen för 
att häva gruppens isolering i enlighet med 
rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 
26 april 2004.
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Or. en

Ändringsförslag 372
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 
att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen, och 
uppmanar den turkiska regeringen att 
genomföra protokollet till fullo och utan 
ytterligare dröjsmål. Parlamentet 
konstaterar också besviket att Turkiet 
trots upprepade uppmaningar inte har 
fullgjort sina åtaganden enligt 
förklaringen av den 21 september 2005 
från Europeiska gemenskapen och dess 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 373
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner om 

26. Europaparlamentet beklagar Turkiets 
vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet 
mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
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att denna vägran fortsätter att allvarligt 
påverka förhandlingsprocessen.

Turkiet att häva sitt embargo mot fartyg 
och flygplan från Cypern genom att 
öppna sina hamnar och flygplatser. 
Parlamentet uppmanar regeringen att 
utan ytterligare dröjsmål genomföra 
tilläggsprotokollet till fullo. Parlamentet 
påminner om att denna vägran fortsätter att 
allvarligt påverka förhandlingsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 374
Antigoni Papadopoulou

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet understryker 
vikten av en övergripande övervakning av 
genomförandet av instrumentet för stöd 
inför anslutningen, med syftet att 
prioritera projekt och mål i Turkiet i linje 
med anslutningskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 375
Sarah Ludford

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet konstaterar att 
det faktum att man inte lyckats lösa 
Cypernfrågan får konsekvenser för hur 
förbindelserna mellan EU och Turkiet 
utvecklas, och uppmanar därför samtliga 
berörda parter att göra en samlad insats 
för att lösa Cypernproblemet.
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Or. en

Ändringsförslag 376
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet finner det 
beklagligt att Turkiet vägrade att 
sammankalla den gemensamma 
parlamentarikerkommitténs 70:e möte 
som planerat under det andra halvåret 
2012 och därmed missade ännu ett 
tillfälle att stärka den 
interparlamentariska dialogen mellan EU 
och Turkiet.

Or. en

Ändringsförslag 377
Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet betonar att 
Förenta nationernas havsrättskonvention 
(Unclos), som undertecknats av EU, de 
27 medlemsstaterna och alla de övriga 
kandidatländerna, är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
den turkiska regeringen att utan 
ytterligare dröjsmål underteckna och 
ratificera denna konvention. 

Or. en
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Ändringsförslag 378
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet påpekar att det 
vidare finns otaliga skäl till att omedelbart 
avsluta anslutningsförhandlingarna med 
Turkiet, stoppa alla pengaflöden från EU 
till Turkiet och dra slutsatsen att Turkiet 
aldrig får anslutas till EU:
– Turkiet är ett islamiskt land, som under 
ledning av president Abdullah Gül och 
premiärminstier Recep Tayyip Erdoğan 
från ”Adalet ve Kalkınma Partisi” (AK-
partiet) islamiseras mer och mer. Vidare 
är Turkiet medlem i Islamiska 
samarbetsorganisationen (OIC), en 
organisation enligt vilken de mänskliga 
rättigheterna ”är begränsade till 
sharialagarna”.
– Turkiet kostar EU miljardtals euro: 
Sedan 2007 har Turkiet redan mottagit 
flera miljarder euro från EU genom 
”instrumentet för stöd inför 
anslutningen” och ”EuropeAid”. 
Under 2013 kommer Turkiet dessutom att 
få nästan 1 miljard euro som gåva 
från EU.
– Ett turkiskt EU-medlemskap leder till 
öppna gränser med Turkiet.
– År 2050 kommer Turkiet att ha flest 
invånare i EU. Som EU-medlemsstat 
kommer landet då att ha flest röster.
– Om Turkiet blir EU-medlemsstat 
kommer EU att gränsa till Iran, Irak och 
Syrien. EU kommer då att få ännu sämre 
yttre gränser.
– Turkiet är inte ett europeiskt land. 
Geografiskt ligger Turkiet till 95 procent 
utanför Europa.
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– Turkiet är korrumperat: Enligt 
Transparency international1 nådde 
Turkiet 2012 endast värdet 49 på en skala 
från 1 till 100. Detta innebär en hög grad 
av korruption.
– I Turkiet utsätts sekularismen för 
påtryckningar: Premiärminister Erdoğan 
gör rigoröst upp med sekulära f.d. 
generaler.
– I Turkiet utsätts yttrandefriheten för 
påtryckningar: Enligt rapporten 
”Turkey's Press Freedom Crisis”2 präglas 
landet under premiärminister Erdoğans 
regim av det allvarligaste förtrycket av 
journalister sedan lång tid tillbaka. Den 
1 augusti 2012 satt inte mindre än 
76 journalister fängslade i Turkiet – helt 
enkelt på grund av att de utövat 
journalistyrket.
– Turkiet ockuperar den norra delen av 
EU-medlemsstaten Cypern. Vidare har 
Turkiet under tiden för det cypriotiska 
rådsordförandeskapet lagt 
anslutningsförhandlingarna på is.
– Turkiet erkänner inte folkmordet på 
armenierna. Turkiet motsätter sig 
dessutom att folkmordet ska erkännas på 
internationell nivå.
__________________
1

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

Or. nl

Ändringsförslag 379
Nikolaos Chountis

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att utifrån de uttalanden som 
nyligen gjorts av högre tjänstemän 
påbörja processen med att minska 
vapenmängden i Egeiska havet, med 
målsättningen att Turkiet och Grekland 
ska genomföra minskningen parallellt. 
Parlamentet är övertygat om att en 
reducering av försvarsprogrammen är 
oumbärlig för att spara resurser och 
hantera den ekonomiska krisen bättre 
samt för att stärka diplomatin och främja 
goda förbindelser och ett gott samarbete 
mellan grannländerna.

Or. el

Ändringsförslag 380
Sophocles Sophocleous, Ana Gomes

Förslag till resolution
Punkt 26a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att upphöra med sin strategi att 
blockera Cyperns deltagande och avge 
veto mot dess medlemskap i 
internationella organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 381
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 26b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

26b. Europaparlamentet betonar att FN:s 
havsrättskonvention (Unclos), som 



AM\926945SV.doc 113/134 PE504.402v01-00

SV

undertecknats av EU, de 
27 medlemsstaterna och alla de övriga 
kandidatländerna, är en del av unionens 
regelverk. Parlamentet uppmanar således 
den turkiska regeringen att utan 
ytterligare dröjsmål underteckna och 
ratificera denna konvention. Parlamentet 
upprepar att Cypern har full laglig rätt till 
sin exklusiva ekonomiska zon i enlighet 
med Unclos. Parlamentet finner det 
beklagligt att Turkiet fortsätter att vidta 
motåtgärder och göra uttalanden där man 
hotar att bestraffa oljebolag som deltar i 
den exploateringsverksamhet som Cypern 
bedriver i enlighet med sina suveräna 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 382
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot 
terrorism och Europol intensifiera 
samarbetet med Turkiet i kampen mot 
terrorismen och organiserad brottslighet 
som ett medel att finansiera terrorism. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att anta en 
dataskyddslag och en lag om finansiering 
av terrorism så att ett samarbetsavtal kan 
slutas med Europol och det rättsliga 
samarbetet med Eurojust och med EU:s 

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att anta en 
dataskyddslag och en lag om finansiering 
av terrorism.
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medlemsstater kan utvecklas ytterligare.
Parlamentet anser att utnämnandet av en 
polissambandsman till Europol skulle 
bidra till att förbättra det bilaterala 
samarbetet.

Or. nl

Ändringsförslag 383
Marie-Christine Vergiat

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol 
och det rättsliga samarbetet med Eurojust 
och med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
det å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld, och uttrycker sin 
fulla solidaritet med Turkiet och familjerna 
till de många offren. Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att i nära samarbete 
med EU:s samordnare för kampen mot 
terrorism och med Europol intensifiera 
samarbetet med Turkiet i kampen mot 
terrorismen och organiserad brottslighet –
bland annat under förutsättning att denna 
kamp avser samtliga turkiska 
extremiströrelser som är etablerade i 
Europa och under förutsättning att 
kampen inte används som en 
förevändning för allvarliga 
människorättskränkningar –, och att se 
till att de turkiska myndigheterna 
definierar begreppet terrorism i enlighet 
med europeiska krav och normer på detta 
område. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
anta en lag om skydd av personuppgifter
och en lag om finansiering av terrorism i 
enlighet med Europarådets 
konvention 108 så att det rättsliga 
samarbetet med Eurojust och med EU:s 
medlemsstater kan utvecklas ytterligare.

Or. fr
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Ändringsförslag 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

27. Europaparlamentet beklagar djupt att 
strider och angrepp med koppling till den 
kurdiska konflikten uppskattas ha skördat 
500 offer under 2012. Den kurdiska 
konflikten är för närvarande en av de 
mest våldsamma konflikter som pågår i ett 
europeiskt land. Parlamentet upprepar på 
nytt att man å det starkaste fördömer 
PKK:s fortsatta terroristvåld. PKK finns 
med på EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmuntrar den turkiska 
regeringen och de traditionella medierna 
att motstå ingivelsen att uppmana till 
fortsatt krig mot terrorismen och att i 
stället fokusera på att finna en långsiktig 
lösning tillsammans med kurderna. Den 
kurdiska rörelsen, inklusive PKK-ledarna, 
uppmuntras att avsvärja sig våld och att 
göra offentliga åtaganden i fråga om 
realistiska politiska mål. Turkiets 
internationella partner, framför allt 
Förenta staterna, Kanada, Storbritannien, 
Irland och Spanien, uppmanas att 
tillsammans med den turkiska regeringen 
och opinionsbildarna utbyta erfarenheter 
när det gäller att lösa upp etniska, 
språkliga och regionala spänningar, 
bland annat genom reseprogram för 
tjänstemän, politiker och opinionsbildare
från alla relevanta parter och partier i 
Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s 
medlemsstater att i nära samarbete med 
EU:s samordnare för kampen mot terrorism 
och Europol intensifiera samarbetet med 
Turkiet i kampen mot terrorismen, 
inbegripet mot våldsamma turkiska 
extremistgrupper som är verksamma i 
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Europa. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
se över om landets definition av terrorism 
överensstämmer med EU:s normer och 
andra internationella normer och att anta 
en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 385
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet. Turkiet uppmanas 
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bilaterala samarbetet. att anta en lag om finansiering av 
terrorism i linje med de 
rekommendationer som tagits fram av 
arbetsgruppen för finansiella åtgärder 
(FATF).

Or. en

Ändringsförslag 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer 
terroristorganisationers fortsatta 
terroristvåld, och uttrycker sin fulla 
solidaritet med Turkiet och familjerna till 
de många offren. Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att i nära samarbete 
med EU:s samordnare för kampen mot 
terrorism och Europol intensifiera 
samarbetet med Turkiet i kampen mot 
terrorismen och organiserad brottslighet 
som ett medel att finansiera terrorism. 
Parlamentet uppmanar Turkiet att anta en 
dataskyddslag och en lag om finansiering 
av terrorism så att ett samarbetsavtal kan 
slutas med Europol och det rättsliga 
samarbetet med Eurojust och med EU:s 
medlemsstater kan utvecklas ytterligare. 
Parlamentet anser att utnämnandet av en 
polissambandsman till Europol skulle bidra 
till att förbättra det bilaterala samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 387
Ismail Ertug
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Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s 
fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet 
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att föra ett nära samarbete med EU:s 
samordnare för kampen mot terrorism och 
med Europol. Parlamentet finner det 
beklagligt att terroristorganisationernas 
huvudsakliga finansiering kommer från 
de europeiska länderna, och efterlyser ett 
intensivare samarbete med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 388
Geoffrey Van Orden

Förslag till resolution
Punkt 27

Förslag till resolution Ändringsförslag

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer PKK:s

27. Europaparlamentet upprepar på nytt att 
man å det starkaste fördömer det fortsatta
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fortsatta terroristvåld. PKK finns med på 
EU:s förteckning över 
terroristorganisationer och parlamentet
uttrycker sin fulla solidaritet med Turkiet 
och familjerna till de många offren. 
Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater 
att i nära samarbete med EU:s samordnare 
för kampen mot terrorism och Europol 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

terroristvåld som begås av både PKK –
som finns med på EU:s förteckning över 
terroristorganisationer – och andra 
terroristorganisationer, och uttrycker sin 
fulla solidaritet med Turkiet och familjerna 
till de många offren. Parlamentet uppmanar 
EU:s medlemsstater att i nära samarbete 
med EU:s samordnare för kampen mot 
terrorism och Europol vid behov 
intensifiera samarbetet med Turkiet i 
kampen mot terrorismen och organiserad 
brottslighet som ett medel att finansiera 
terrorism. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att anta en dataskyddslag och en lag om 
finansiering av terrorism så att ett 
samarbetsavtal kan slutas med Europol och 
det rättsliga samarbetet med Eurojust och 
med EU:s medlemsstater kan utvecklas 
ytterligare. Parlamentet anser att 
utnämnandet av en polissambandsman till 
Europol skulle bidra till att förbättra det 
bilaterala samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 389
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Punkt 27 – stycke 1 (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar Turkiet att 
förbättra samarbetet med Georgien och 
Azerbajdzjan i fråga om de planerade 
dammarna i Kurafloden, och framhåller 
behovet av en dialog mellan Turkiet och 
Syrien om den fortsatta utvecklingen av
projektet i sydöstra Anatolien.

Or. pl
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Ändringsförslag 390
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

27a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att sluta sätta hinder i vägen för 
alla lagliga ansträngningar som görs och 
initiativ som tas av Cypern och utländska 
företag som borrar inom Cyperns 
exklusiva ekonomiska zon i syfte att 
utvinna gas och olja. Turkiet uppmanas 
att upphöra med att kränka EU:s 
regelverk och internationell havsrätt. 
Dessa utgör en oeftergivlig del av landets 
anslutningsförhandlingar med EU, och 
Turkiet bör därför foga sig efter 
bestämmelserna och rättsligt och politiskt 
vara ett kandidatland som fullt ut 
respekterar alla medlemsstaters suveräna 
rättigheter i enlighet med fördragen.

Or. en

Ändringsförslag 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna 
i Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 

28. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.
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Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

Or. nl

Ändringsförslag 392
Zbigniew Ziobro

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna 
i Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
tillhandahållande av humanitärt bistånd 
till syrier som flytt landet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen, medlemsstaterna 
och världssamfundet att stödja Turkiets 
insatser för att hantera den allt mer 
omfattande humanitära dimensionen av 
Syrienkrisen. Parlamentet understryker 
vikten av gemensam förståelse mellan EU 
och Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium.

Or. pl

Ändringsförslag 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till flyktingar som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
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kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse och transparens 
mellan EU och Turkiet om hur man ska ge 
tillgängligt humanitärt bistånd till syriska 
flyktingar som för närvarande befinner sig 
på turkiskt territorium eller väntar vid dess 
gränser.

Or. en

Ändringsförslag 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

28. Europaparlamentet konstaterar att den 
snabbt försämrade situationen i Syrien får 
allt större återverkningar på säkerheten 
och stabiliteten i regionen. Parlamentet
stöder Turkiets åtaganden för de 
demokratiska styrkorna i Syrien och 
tillhandahållandet av humanitärt bistånd till 
syrier som flytt landet. asks the 
Commission, the Member States and the 
international community to support 
Turkey's efforts to cope with the growing 
humanitarian dimension of the Syrian 
crisis; Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

Or. en
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Ändringsförslag 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser. 
Parlamentet understryker att EU och 
Turkiet, utöver det humanitära biståndet, 
aktivt bör försöka att utveckla en 
gemensam strategisk vision för att få ett 
starkare inflytande och på så sätt få ett 
slut på krisen i Syrien.

Or. en

Ändringsförslag 396
Kristian Vigenin

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till det ökande antalet 
syrier som flytt landet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen, medlemsstaterna 
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världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

och världssamfundet att fortsätta att stödja 
Turkiets insatser för att hantera den allt 
mer omfattande humanitära dimensionen 
av Syrienkrisen. Parlamentet understryker 
vikten av gemensam förståelse mellan EU 
och Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

Or. en

Ändringsförslag 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
åtaganden för de demokratiska styrkorna i 
Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

28. Europaparlamentet stöder Turkiets 
politiska åtaganden för de demokratiska 
styrkorna i Syrien och tillhandahållandet av 
humanitärt bistånd till syrier som flytt 
landet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen, medlemsstaterna och 
världssamfundet att stödja Turkiets insatser 
för att hantera den allt mer omfattande 
humanitära dimensionen av Syrienkrisen. 
Parlamentet understryker vikten av 
gemensam förståelse mellan EU och 
Turkiet om hur man ska ge tillgängligt 
humanitärt bistånd till syriska flyktingar 
som för närvarande befinner sig på turkiskt 
territorium eller väntar vid dess gränser.

Or. de

Ändringsförslag 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet uppmanar 
Turkiet att använda sitt inflytande i 
regionen och inom den islamiska världen 
till att genomdriva dels ett omedelbart 
vapenstillestånd i Syrien som en 
förutsättning för att stoppa dödandet, dels 
en politisk lösning på den interna 
konflikten i Syrien, och att i detta 
sammanhang förhindra allt militärt stöd 
till parterna i konflikten i Syrien från och 
via Turkiets territorium. I samband med 
detta bekräftar parlamentet att EU:s 
vapenembargo mot Syrien är bindande. 

Or. de

Ändringsförslag 399
Willy Meyer

Förslag till resolution
Punkt 28a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

28a. Europaparlamentet anser att Natos 
utplacering av Patriotmissiler vid Turkiets 
gränser mot Syrien leder till att 
spänningarna trappas upp ytterligare med 
oförutsägbara konsekvenser, och begär 
att de omedelbart dras tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 400
Renate Sommer

Förslag till resolution
Punkt 29
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att 
inleda förhandlingar om kapitel 15 om 
energi i syfte att främja en strategisk EU–
Turkiet-dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
fördjupa den strategiska EU–Turkiet-
dialogen om energi.

Or. de

Ändringsförslag 401
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att 
inleda förhandlingar om kapitel 15 om 
energi i syfte att främja en strategisk EU–
Turkiet-dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar 
samarbetet mellan EU och Turkiet i en rad 
viktiga energifrågor och uppmanar Turkiet 
att förbinda sig till detta samarbete.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 29
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Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till
detta samarbete. Parlamentet anser att man 
mot bakgrund av Turkiets strategiska roll 
bör inleda diskussioner om värdet av att 
inleda förhandlingar om kapitel 15 om 
energi i syfte att främja en strategisk EU–
Turkiet-dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmuntrar Turkiet att hålla fast vid sitt 
åtagande vad gäller detta samarbete. 
Parlamentet välkomnar styrgruppens 
möte i Ankara den 14 februari 2013.
Parlamentet anser att man mot bakgrund av 
Turkiets strategiska roll och landets rikliga 
tillgång på vindkraft, solenergi och 
geotermisk energi bör överväga att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi. Parlamentet anser att 
både det fördjupade energisamarbetet 
mellan EU och Turkiet och alla 
eventuella förhandlingar om kapitel 15 
bör främja utvecklandet av potentialen för 
förnybar energi och gränsöverskridande 
infrastruktur för elöverföring.

Or. en

Ändringsförslag 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör
inleda diskussioner om värdet av att 
inleda förhandlingar om kapitel 15 om 
energi i syfte att främja en strategisk EU–
Turkiet-dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete.

Or. nl
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Ändringsförslag 404
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att 
inleda förhandlingar om kapitel 15 om 
energi i syfte att främja en strategisk EU–
Turkiet-dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete.

Or. nl

Ändringsförslag 405
Eleni Theocharous

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar 
samarbetet mellan EU och Turkiet i en rad 
viktiga energifrågor och uppmanar Turkiet 
att förbinda sig till detta samarbete. 
Parlamentet anser att man mot bakgrund av 
Turkiets strategiska roll bör inleda 
diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi, under förutsättning att 
den turkiska regeringen förbinder sig att 
sluta kränka sina grannländers suveräna 
rättigheter och till fullo respekterar FN:s 
havsrättskonvention.
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Or. en

Ändringsförslag 406
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att 
inleda förhandlingar om kapitel 15 om 
energi i syfte att främja en strategisk EU–
Turkiet-dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete.

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi, när Turkiet har fullgjort 
sin skyldighet att underteckna och 
ratificera Unclos och att respektera 
samtliga EU-medlemsstaters suveräna 
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rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 408
Evgeni Kirilov

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi. Parlamentet 
understryker behovet av ett ännu mer 
fördjupat samarbete om strategin för 
EU:s energikorridorer till Öst- och 
Centraleuropa.

Or. en

Ändringsförslag 409
Ioannis Kasoulides

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att inleda 

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll men 
även utifrån internationell rätt och 
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förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi.

Unclos, bör inleda diskussioner om värdet 
av att inleda förhandlingar om kapitel 15 
om energi i syfte att främja en strategisk 
EU–Turkiet-dialog om energi.

Or. en

Ändringsförslag 410
Adrian Severin

Förslag till resolution
Punkt 29

Förslag till resolution Ändringsförslag

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att förbinda sig till detta 
samarbete. Parlamentet anser att man mot 
bakgrund av Turkiets strategiska roll bör 
inleda diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi.

29. Europaparlamentet välkomnar beslutet 
att förbättra samarbetet mellan EU och 
Turkiet i en rad viktiga energifrågor och 
uppmanar Turkiet att hålla fast vid sitt 
åtagande vad gäller detta samarbete. 
Parlamentet anser att man mot bakgrund av 
Turkiets strategiska roll bör inleda 
diskussioner om värdet av att inleda 
förhandlingar om kapitel 15 om energi i 
syfte att främja en strategisk EU–Turkiet-
dialog om energi.

Or. en

Ändringsförslag 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet anser att Turkiet 
är en viktig partner i Svartahavsregionen, 
som har en strategisk betydelse för EU. 
Parlamentet uppmuntrar Turkiet att 
fortsätta att stödja och aktivt bidra till 
genomförandet av EU:s politik och 
program i denna region.
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Or. en

Ändringsförslag 412
Emine Bozkurt

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet framhåller 
vikten av att i 
anslutningsförhandlingarna öppna 
kapitel 19 om socialpolitik och 
sysselsättning, och uppmanar Turkiet att 
dels se till att fullständiga fackliga 
rättigheter respekteras i linje med EU:s 
och ILO:s standarder, särskilt i fråga om 
organisationsrätten, strejkrätten och den 
kollektiva förhandlingsrätten, dels se till 
att jämställdhetperspektivet beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 413
Boris Zala

Förslag till resolution
Punkt 29a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

29a. Europaparlamentet understryker att 
ett närmare bilateralt samarbete i 
regionala frågor inte bara är en fråga av 
gemensamt intresse och en fråga om 
resurssynergier utan också är en 
strategisk nödvändighet, särskilt med 
tanke på den arabiska våren. Rådet, 
kommissionen, Europeiska 
utrikestjänsten och den turkiska 
regeringen uppmanas att resa sig över 
olösta konflikter och att, enligt den 
positiva agendan och som ett sätt att 
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förbättra möjligheterna till ett EU-
medlemskap, göra Turkiet mer delaktigt i 
unionens institutionella ramar för yttre 
åtgärder, försvar och grannskapspolitik. 
Parlamentet anser att den turkiska 
regeringen alltid när så är möjligt bör 
bjudas in att delta i den europeiska 
grannskapspolitikens organisation, 
inbegripet i de arbetsgrupper som 
inrättats med Tunisien, Egypten och 
andra länder i det södra grannskapet.

Or. en

Ändringsförslag 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att även i fortsättningen 
stödja det civila samhällets organisationer 
och direkta kontakter mellan människor 
genom en ändamålsenlig finansiering av 
dialogen med det civila samhället, det 
europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter och 
programmen för livslångt lärande, 
inklusive kultur- och medierelaterad 
verksamhet.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 415
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att även i fortsättningen 

utgår
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stödja det civila samhällets organisationer 
och direkta kontakter mellan människor 
genom en ändamålsenlig finansiering av 
dialogen med det civila samhället, det 
europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter och 
programmen för livslångt lärande, 
inklusive kultur- och medierelaterad 
verksamhet.

Or. nl


