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Tegnforklaring

* : Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I : Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II : Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende 
den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at 
forkaste eller ændre den fælles holdning

*** : Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer 
undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-
traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i 
EU-traktatens artikel 7

***I : Fælles beslutningsprocedure (første-
behandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II : Fælles beslutningsprocedure (anden-
behandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende 
den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for 
at forkaste eller ændre den fælles holdning

***III : Fælles beslutningsprocedure (tredje-
behandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende 
det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen 
foreslåede retsgrundlag)
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PROTOKOLSIDE

På mødet den 2. december 1999 vedtog Parlamentet sin holdning ved førstebehandling til forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af foranstaltninger til økonomisk 
og social udvikling i Tyrkiet (KOM(1998) 600 – 1998/0300(COD)).

På mødet den 6. juli 2000 meddelte formanden, at den fælles holdning var modtaget og henvist 
til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik 
(6713/1/1999 - C5-0513/1999).

På mødet den 23. september 2000 valgte udvalget Philippe Morillon til ordfører.

På mødet den 10. juli 2000 behandlede det den fælles holdning og udkastet til indstilling ved 
andenbehandling.

På dette møde vedtog det forslaget til lovgivningsmæssig beslutning (for: 20; imod: 2; 
hverken/eller: 1).

Til stede under afstemningen var: Baroness Emma Nicholson de Winterbourne (1. næstformand - 
UK), William Francis Newton-Dunn (2. næstformand - UK), Philippe Morillon (ordfører), 
Alexandros Baltas, The Lord Bethell, Michael Cashman (for Klaus Hänsch), Gérard Caudron 
(for Sami Naïr), Giorgos Dimitrakopoulos (for John Walls Cushnahan), Michael Gahler, Per 
Gahrton, Marietta Giannakou-Koutsikou, Alfred Gomolka, Bertel Haarder, Giorgos Katiforis 
(for Mário Soares), Efstratios Korakas, Cecilia Malmström (for Paavo Väyrynen), Pedro Marset 
Campos, Emilio Menéndez del Valle, Raimon Obiols i Germa, Jacques F. Poos, Jannis 
Sakellariou, Jacques Santer, Pierre Schori, Elisabeth Schroedter, Ilka Schröder (for Daniel Marc 
Cohn-Bendit), Ioannis Souladakis, Ilkka Suominen (for Johan Van Hecke), Freddy Thielemans, 
Gary Titley, Geoffrey Van Orden og Matti Wuori.

Indstillingen ved andenbehandling indgivet den 18. juli 2000.

Fristen for ændringsforslag til den fælles holdning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den 
mødeperiode, hvor indstillingen skal behandles.
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FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af 
foranstaltninger til økonomisk og social udvikling i Tyrkiet (7492/1/2000/ændr. - C5-
0325/2000 - 1998/0300(COD) 

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Rådets fælles holdning (7492/1/2000/ændr. - C5-0325/2000),

- der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(1998) 600)2,

- der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

- der henviser til forretningsordenens artikel 80,

- der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Udenrigsanliggender, 
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik (A5-0206/2000),

1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

1 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
2 EFT C 408 af 29.12.1998, s. 18.
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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(Ændringsforslag 1)
Artikel 4, stk. 1, litra a

- modernisering af produktionssystemet, 
forbedring af institutionernes kapacitet og af 
infrastrukturen, navnlig inden for miljø, 
energi og transport

- modernisering af produktionssystemet, 
forbedring af institutionernes kapacitet og af 
infrastrukturen, navnlig inden for miljø, 
energi og transport, bortset fra udvikling af 
atomkraft, navnlig i jordskælvsområder

Begrundelse:

Dette ændringsforslag udtrykker 
Parlamentets traditionelle holdning med 
hensyn til beskyttelse mod enhver risiko for 
atomulykker. De to jordskælv for nylig i 
Tyrkiet viser, at de tyrkiske myndigheders  
bygning af et atomkraftværk i et 
jordskælvsområder vil medvirke til at øge 
risikoen for atomkatastrofer.

(Ændringsforslag 2)
Artikel 4, stk. 1, litra h

- ethvert samarbejde, der sigter mod at 
forsvare og fremme demokratiet, garantere 
retsstaten, menneskerettighederne og 
beskyttelsen af mindretal

- ethvert samarbejde, der sigter mod at 
forsvare og fremme demokratiet, garantere 
retsstaten, menneskerettighederne, respekten 
for mindretallene, herunder beskyttelse og 
anerkendelse af deres kulturelle identitet, 
samt at støtte initiativer til fordel for 
afskaffelse af dødsstraffen

Begrundelse:

Visse rettigheder og friheder bør 
specificeres bedre, og der bør udtrykkeligt 
henvises til dødsstraffen i TyrkietDer er tale 
om at specificere vise rettigheder og friheder 
bedre og henvise udtrykkeligt til 
dødsstraffen i Tyrkiet. Ændringsforslaget 
tager hensyn til Europa-Parlamentets 
traditionelle holdning.
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(Ændringsforslag 3)
Artikel 4, stk. 1, litra ha (nyt)

- ethvert samarbejde, der sigter mod at løse 
det kurdiske problem

Begrundelse:

Det er nødvendigt at omtalehenvise til 
spørgsmålet om det kurdiske folk og at 
specificere de initiativer, som et 
samrarbejde, der sigter mod at løse dette 
problem, t vil kunne udløsemedføre med 
henblik på at løse dette problem.
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BEGRUNDELSE

1. Forløb

Den 23. oktober 1998 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets forordning om 
iværksættelse af foranstaltninger til økonomisk og social udvikling i Tyrkiet. Retsgrundlaget var 
traktatens daværende artikel 130 W, nu artikel 179.

Den 2. december 1999 tiltrådte Europa-Parlamentet Kommissionens forslag og vedtog en 
betænkning med 40 ændringsforslag til den tekst, som KommissisonenKommissionen havde 
foreslået.

Som følge af Europa-Parlamentets udtalelse forelagde Kommissionen den 5. april 2000 et ændret 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning. Af de 40 ændringsforslag har 
Kommissionen accepteret 21 fuldstændigt, 10 delvis, og 9 er blevet afvist.

Den 13. juni 2000 vedtog Rådet sin fælles holdning i overenstemmelseoverensstemmelse med 
traktatens artikel 251, stk. 1. Rådet har vedtaget Kommissionens ændrede forslag uden ændringer 
af nogen art.

Den 10. juli 2000 vedtog Udvalget om Udenrigsanligggender, Menneskerettigheder, Fælles 
Sikkerhed og Forsvarspolitik en indstilling ved andenbehandling med genfremsættelse af tre af 
de 9 ændringsforslag (20,21, 40), som var blevet afvist af Rådet.

1. Rådets holdning

Rådet, der følge Kommissionen, accepterede 21 ændringsforslag fuldstændigt, 10 delvist med 
ændringertilføjelse af en ændring, og afviste 9.

Følgende ændringsforslager blev afvist: 1, 5, 15, 17, 20, 21, 35, 38, 40.

Rådets bemærkninger, der er i overensstemmelse med Kommissionens:

Ændringsforslag 5 (før betragtning 2, ny betragtning) : ”Det Europæiske Råd bekræftede på et 
møde i Luxembourg den 12.-13. december 1997, at Tyrkiets ansøgning om  optagelse i Den 
Europæiske Union vil blive bedømt på grundlag af samme kriterier som de øvrige 
ansøgerlande.” Rådet, der følgerfulgte Kommissionen, accepterergenopførte ikke dettenne 
ændringsforslag. Det Europæiske Råd bekræftede på mødet den 12.-13. december 1997 i 
Luxembourg Tyrkiets berettigelse til at tiltræde Den Europæiske Union. Der er ikke nogen 
betingelser for berettigelsen. De gældende kriterier vedrører for alle kandidatlandenes 
vedkommende selve tiltrædelsen og indledningen af forhandlingsprocessen.

Ændringsforslag 15 (artikel 3, stk. 2): ”Såfremt der lægges hindringer i vejen for gennemførelsen 
af projekter, aktiviteter og foranstaltninger på nogen af de områder, der er defineret i artikel 4, 
navnlig hvad angår samarejdesamarbejde om forsvar og fremme af demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og beskyttelse af mindretallene, vedtager Rådet med kvalificeret flertal 
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på forslag af Kommissionen eller Europa-Parlamentet at suspendere ethvert samarbejde i 
henhold til denne forordning.”

Rådet, der følger Kommissionen, som ikke accepterer ikke dette 
ændrignsforslagændringsforslag. Den fastholder af følgende to grunde sit oprindelige forslag:

1. Der findes ikke noget retligt eller institutionelt grundlag for at tildele Europa-Parlamentet 
nogen initiativrolle, som tager sigte på at foreslå Rådet at suspendere samarbejdet i 
henhold til forordningen.

2. Ifølge al logik skal der træffes de samme foranstaltninger som dem, der gælder for Meda-
programmet, idet det derved undgås at benytte forskellige procedurer for et og samme 
land.

Ændringsforslag 17 (artikel 4, stk. 1, før led 1, nyt led): ”- støtte til programmer for afhjælpning 
af skaderne efter de nylige jordskælv”.

Rådet, der følger Kommissionen, accepterer ikke dette ændringsforslag. Det siger sig selv, at de 
jordskælvsramte regioner på lige fod med de øvrige regioner kan nyde godt af fællesskabsstøtte. 
Formålet med denne forordning er imidlertid ikke at genopbygge efter jordskælvet, men derimod 
at tilnærme Tyrkiet til EU.

Ændringsforslag 20 (artikel 4, stk. 1, led 7): ”- ethvert samarbejde, der sigter mod at forsvare og 
fremme demokratiet, garantere retsstaten, menneskerettighederne, respekten for mindretallene, 
herunder beskyttelse og anerkendelse af deres kulturelle identitet, samt at støtte initiativer til 
fordel for afskaffelse af dødsstraffen”.

 Rådet, der følger Kommissionen, fastholder sin oprindelige holdning, dvs. ”ethvert samarbejde, 
der sigter mod at forsvare og fremme demokratiet og garantere retsstaten, menneskerettighederne 
og beskyttelsen af mindretal”. Kommissionen er naturligvis enig med Europa-Parlamentet i 
spørgsmålene om dødsstraf og kulturel identitet. Kommissionen er rede til i påkommende 
tilfælde at finansiere initiativer på disse områder (kampagner, oplysningsvirksomhed, 
undervisning). Den af Kommissionen foreslåede formulering gør det muligt at virke for disse 
målsætninger uden at vække anstød.

Ændringsforslag 21 (artikel 4, stk. 1, led 7 a/nyt): ”- ethvert samarbejde, der sigter mod at løse 
det kurdiske problem”. 

Rådet, der følger Kommissionen,  accepterer ikke Europa-Parlamentets ændringsforslag, men 
bekræfter, at dens tekst bl.a. gør det muligt at finansiere foranstaltninger med tilknytning til det 
kurdiske folk og dettes forbindelser med de øvrige tyrkiske borgere.

ÆndringsforsslagÆndringsforslag 35 (artikel 8 a/ny): ”Kommissionen forelægger hvert år en 
rapport om de fremskridt, der er konstateret med hensyn til respekten for de demokratiske 
principper, retsstaten, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt 
folkeretten.”

 Rådet, der følger Kommissionen, accepterer ikke dette ændringsforslag. Kommissionen 
offentliggør hvert år en ”periodisk rapport” om alle kandidatlandene, herunder Tyrkiet. Denne 
rapport indeholder et afsnit om udviklingen på menneskerettighedsområdet.
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Ændringsforslag 38 (artikel 10): ”Kommissionen foretager med regelmæssige mellemrum 
undersøgelser af de foranstaltninger, der finansieres af Fællesskabet, både for at fastslå, om 
målsætninger i disse er blevet realiseret, og for at opstille retningslinjer for, hvordan fremtidige 
foranstaltninger kan gøres mere effektive. Kommissionen forelægger i overensstemmelse med de 
af budgetmyndigheden fastlagte procedurer det i artikel 7 omhandlede udvalg en oversigt over, 
hvilke undersøgelser der er foretaget, således at udvalget i givet fald kan behandle disse 
nærmere.

Undersøgelsesrapporterne står til rådighed for Europa-Parlamentet og medlemsstaterne efter 
anmodning”.

 Rådet, der følger Kommissionen, accepterer ikke dette ændringsforslag.  Formålet med dette 
ændringsforslag er at medtage Europa-Parlamentet blandt de instanser, som 
evealueringsrapporterne skal tilstilles. Kommissionen tilslutter sig dette princip. Da 
ændringsforslag 36 imidlertid allerede indeholder en bestemmelse om, at alle programmerings- 
og evalueringsdokumenter skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet, er ændringsforslag 38 
formålsløst.

Ændringsforslag 40 (artikel 4, stk. 1, led 1/nyt): ”- ...forbedring ... af infrastrukturen, navnlig 
inden for miljø, energi og transport, bortset fra udvikling af atomkraft, navnlig i 
jordskælvsområder”. Dette ændringsforslag, som tager sigte på at udelukke atomkraft fra de af 
EU finansierede aktiviteter, henleder nytteløst opmærksomhedeopmærksomheden på ”Akuya”-
sagen.

 Rådet, der følger Kommissionen, accepterer ikke dette ændringsforslag,  men bekræfter, at den 
ikke har noget ønske om at iværksætte et projekt på atomkraftområdet i Tyrkiet.

3.  Parlamentets holdning

Ordføreren accepterer Rådets holdning til 6 af de afviste ændringsforslag, men fastholder trods 
Rådets vægtige argumentation tre ændringsforslag, som blev fremsat under førstebehandlingen. 
Følgende ændringsforslag genfremsættes derfor:

Ændringsforslag 1 (tidligere 40), der  udtrykker Parlamentets traditionelle holdning med hensyn 
til beskyttelse mod enhver risiko for atomulykker. De to jordskælv for nylig i Tyrkiet viser, at de 
tyrkiske myndigheders  bygning af et atomkraftværk i et jordskælvsområde vil medvirke til at 
øge risikoen for atomkatastrofer

Ændringsforslag 2 (tidligere 20), da visse rettigheder og friheder bør specificeres bedre, og der 
udtrykkeligt bør henvises til dødsstraffen i Tyrkiet. Ændringsforslaget tager hensyn til Europa-
Parlamentets traditionelle holdning.

Ændringsforslag 3 (tidligere 21),  da det er nødvendigt at omtale spørgsmålet om det kurdiske 
folk og at specificere de initiativer, som et samarbejde, der sigter mod at løse dette problem, vil 
kunne udløse .
     



RR\418445DA.docRR\418445DA.doc 11/11 PE 285.648


