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28.6.2017 A8-0234/6 

Ändringsförslag  6 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 11a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av information 

från EU:s och medlemsstaternas 

underrättelsetjänster om brist på 

övertygande bevis på att Fethullah Gülen 

låg bakom det misslyckade kuppförsöket 

den 15 juli 2016, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Ändringsförslag  7 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 12a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av att Turkiet 

anmälts till FN:s säkerhetsråd för 

överträdelse av internationella 

rättsstatliga principer i fallet med 

domaren Aydin Sefa Akay, som greps 

enligt undantagslagarna trots att han 

omfattades av diplomatisk immunitet när 

han tjänstgjorde som medlem av FN:s 

internationella brottmålsdomstolar för 

före detta Jugoslavien och Ruanda, 

Or. en 



 

AM\1129554SV.docx  PE605.568v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

28.6.2017 A8-0234/8 

Ändringsförslag  8 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker 

dock att de åtgärder som vidtagits under 

undantagstillståndet har haft omfattande, 

oproportionerliga och långvariga negativa 

konsekvenser både för ett stort antal 

medborgare och skyddet av de 

grundläggande friheterna i landet. 

Parlamentet fördömer de kollektiva 

uppsägningarna av offentliganställda 

tjänstemän och poliser, den storskaliga 

avvecklingen av medieföretag, gripandena 

av journalister, akademiker, domare, 

människorättsförsvarare, förtroendevalda 

och icke-förtroendevalda tjänstemän, 

medlemmar av säkerhetsstyrkorna och 

vanliga medborgare samt konfiskeringen 

av deras egendom, tillgångar och pass, 

nedläggningen av många skolor och 

universitet samt reseförbudet för tusentals 

turkiska medborgare på grundval av 

undantagslagar utan individbaserade beslut 

och utan möjlighet till lämplig 

domstolsprövning. Parlamentet uttrycker 

sin oro över konfiskeringen, och i vissa fall 

förstatligandet, av privata turkiska bolag 

och företag. Parlamentet efterlyser 

omedelbar och ovillkorlig frigivning av 

alla fångar som frihetsberövats utan bevis 

för personlig inblandning i brottslighet. Det 

är i detta sammanhang beklagligt att 

parlamentets lagstiftningsrätt allvarligt har 

2. Europaparlamentet understryker 

dock att de åtgärder som vidtagits under 

undantagstillståndet har omfattande, 

oproportionerliga och långvariga negativa 

konsekvenser både för ett stort antal 

medborgare och skyddet av de 

grundläggande friheterna i landet. 

Parlamentet fördömer de kollektiva 

uppsägningarna av offentliganställda 

tjänstemän och poliser, den storskaliga 

avvecklingen av medieföretag, gripandena 

av journalister, akademiker, domare, 

människorättsförsvarare, förtroendevalda 

och icke-förtroendevalda tjänstemän, 

medlemmar av säkerhetsstyrkorna och 

vanliga medborgare samt konfiskeringen 

av deras egendom, tillgångar och pass, 

nedläggningen av många skolor och 

universitet samt reseförbudet för tusentals 

turkiska medborgare på grundval av 

undantagslagar utan individbaserade beslut 

och utan möjlighet till lämplig 

domstolsprövning. Parlamentet uttrycker 

sin oro över konfiskeringen, och i vissa fall 

förstatligandet, av privata turkiska bolag 

och företag. Parlamentet efterlyser 

omedelbar och ovillkorlig frigivning av 

alla fångar som frihetsberövats utan bevis 

för personlig inblandning i brottslighet. Det 

är i detta sammanhang beklagligt att 

parlamentets lagstiftningsrätt allvarligt har 
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Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Ändringsförslag  9 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet beklagar att de 

oproportionerliga åtgärder som vidtagits 

efter det att undantagstillståndet utlystes – 

genom kvarhållanden, uppsägningar, 

gripanden och konfiskering av egendom – 

har riktat sig mot inte bara tusentals 

människor som påstås vara 

medlemmar/anhängare av Gülenrörelsen, 

utan också oliktänkande i allmänhet och 

politiska oppositionspartier i synnerhet. 

Parlamentet inväntar fortfarande 

övertygande bevis när det gäller dem som 

begått kuppförsöket. Parlamentet fördömer 

kraftigt fängslandet av 

11 parlamentsledamöter av Folkets 

demokratiska parti (HDP), inklusive dess 

medordförande Figen Yuksekdag och 

Selahattin Demirtas, en parlamentsledamot 

från det republikanska folkpartiet (CHP) 

samt 85 kurdiska borgmästare. Parlamentet 

uppmanar enträget den turkiska regeringen 

att omedelbart häva undantagstillståndet. 

Parlamentet varnar för missbruk av 

antiterroråtgärder för att legitimera 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

9. Europaparlamentet beklagar att de 

oproportionerliga åtgärder som vidtagits 

efter det att undantagstillståndet utlystes – 

genom kvarhållanden, uppsägningar, 

gripanden och konfiskering av egendom – 

har riktat sig mot hundratusentals 

människor som påstås vara 

medlemmar/anhängare av Gülenrörelsen 

samt oliktänkande i allmänhet och politiska 

oppositionspartier i synnerhet. Parlamentet 

inväntar fortfarande övertygande bevis när 

det gäller dem som begått kuppförsöket. 

Parlamentet fördömer kraftigt fängslandet 

av 11 parlamentsledamöter av Folkets 

demokratiska parti (HDP), inklusive dess 

medordförande Figen Yuksekdag och 

Selahattin Demirtas, en parlamentsledamot 

från det republikanska folkpartiet (CHP) 

samt 85 kurdiska borgmästare. Parlamentet 

uppmanar enträget den turkiska regeringen 

att omedelbart häva undantagstillståndet. 

Parlamentet varnar för missbruk av 

antiterroråtgärder för att legitimera 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Ändringsförslag  10 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 20 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet uppmanar till 

fördjupade förbindelser mellan EU och 

Turkiet på viktiga områden av gemensamt 

intresse såsom terrorismbekämpning, 

migration, energi, ekonomi och handel, 
och upprepar att dialog och samarbete bör 

upprätthållas och uppmuntras. Samarbete 

mellan EU och Turkiet på dessa områden 

utgör en investering i stabilitet och 

välstånd för både Turkiet och EU, förutsatt 

att det bygger på alla sidors respekt för sina 

åtaganden när det gäller grundläggande fri- 

och rättigheter. Parlamentet anser att 

samarbete mellan medlemmarna av det 

civila samhället är av central betydelse och 

uppmanar med kraft till att dessa kontakter 

ska intensifieras. 

20. Europaparlamentet uppmanar till 

fortsatta förbindelser mellan EU och 

Turkiet på viktiga områden av gemensamt 

intresse och upprepar att dialog och 

samarbete bör upprätthållas och 

uppmuntras. Samarbete mellan EU och 

Turkiet utgör en investering i stabilitet och 

välstånd för både Turkiet och EU, förutsatt 

att det bygger på alla sidors respekt för sina 

åtaganden när det gäller grundläggande fri- 

och rättigheter. Parlamentet anser att 

samarbete mellan medlemmarna av det 

civila samhället är av central betydelse och 

uppmanar med kraft till att dessa kontakter 

ska intensifieras. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Ändringsförslag  11 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 22 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

22. Europaparlamentet anser att 

starkare handelsförbindelser skulle kunna 

leda till konkreta fördelar för Turkiets och 

EU:s medborgare och stöder därför, i 

ljuset av tullunionens aktuella brister, 
kommissionens förslag att inleda 

förhandlingar om en modernisering av 

tullunionen. Parlamentet upprepar att EU 

är Turkiets främsta handelspartner och att 

två tredjedelar av de utländska 

direktinvesteringarna i Turkiet kommer 

från EU:s medlemsstater. Vidare 

understryker parlamentet Turkiets 

ekonomiska betydelse som tillväxtmarknad 

för EU. Arbetsmarknadsparternas 

deltagande i förhandlingarna är 

avgörande. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att i den uppgraderade 

tullunionen mellan Turkiet och EU införa 

en klausul om mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter, så att dessa fri- och 

rättigheter blir nyckelvillkor. Parlamentet 

påminner om att tullunionen kan nå sin 

fulla potential endast om Turkiet till fullo 

genomför tilläggsprotokollet i förhållande 

till samtliga medlemsstater. Parlamentet 

noterar kommissionens slutsats att Turkiets 

avskaffande av hinder mot en fungerande 

tullunion skulle stimulera till en vidare 

handelsintegration med EU. 

22. Europaparlamentet anser att 

starkare handelsförbindelser skulle kunna 

leda till konkreta fördelar för Turkiets och 

EU:s medborgare. Parlamentet motsätter 

sig dock kommissionens förslag att inleda 

förhandlingar om en modernisering av 

tullunionen innan betydande förbättringar 

av de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna i Turkiet har 

uppnåtts. Parlamentet upprepar att EU är 

Turkiets främsta handelspartner och att två 

tredjedelar av de utländska 

direktinvesteringarna i Turkiet kommer 

från EU:s medlemsstater. Vidare 

understryker parlamentet Turkiets 

ekonomiska betydelse som tillväxtmarknad 

för EU. Arbetsmarknadsparternas 

deltagande är avgörande. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i en framtida 

uppgraderad tullunion mellan Turkiet och 

EU införa en klausul om mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter, så 

att dessa fri- och rättigheter blir 

nyckelvillkor. Parlamentet påminner om att 

tullunionen kan nå sin fulla potential 

endast om Turkiet till fullo genomför 

tilläggsprotokollet i förhållande till 

samtliga medlemsstater. Parlamentet 

noterar kommissionens slutsats att Turkiets 

avskaffande av hinder mot en fungerande 

tullunion skulle stimulera till en vidare 
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handelsintegration med EU. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Ändringsförslag  12 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet noterar att 

viseringsliberalisering är av stor betydelse 

med för turkiska medborgare, särskilt för 

affärsfolk och människor i EU med turkiskt 

ursprung, och kommer att öka de 

mellanmänskliga kontakterna. Den turkiska 

regeringen uppmuntras att fullt ut uppfylla 

de sista återstående kriterierna, som 

identifierats i färdplanen för 

viseringsliberalisering. Parlamentet 

understryker att översynen av landets 

antiterrorlagstiftning är ett centralt villkor 

för att säkerställa grundläggande fri- och 

rättigheter, samt att en 

viseringsliberalisering inte kommer att bli 

möjlig förrän alla kriterier uppfyllts. 

23. Europaparlamentet noterar att 

viseringsliberalisering är av stor betydelse 

med för turkiska medborgare, särskilt för 

affärsfolk och människor i EU med turkiskt 

ursprung, och kommer att öka de 

mellanmänskliga kontakterna. Den turkiska 

regeringen uppmuntras att fullt ut uppfylla 

de sista återstående kriterierna, som 

identifierats i färdplanen för 

viseringsliberalisering. Parlamentet 

understryker att översynen av landets 

antiterrorlagstiftning är ett centralt villkor 

för att säkerställa grundläggande fri- och 

rättigheter, samt att en 

viseringsliberalisering inte kommer att bli 

möjlig förrän alla kriterier uppfyllts. 

Parlamentet uppmanar alla länder, 

särskilt EU:s medlemsstater, att inte 

bifalla framställningar om utlämning 

avseende enskilda personer som anklagas 

för att ha kopplingar till Gülenrörelsen. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Ändringsförslag  13 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet fördömer i 

starka ordalag alla terroristattacker som 

utförts i Turkiet och står sida vid sida med 

Turkiets befolkning i den gemensamma 

kampen mot terrorism. Parlamentet noterar 

de bilaterala förbindelserna mellan EU:s 

medlemsstater och Turkiet när det gäller 

samarbete mot terrorism i fråga om 

utländska stridande. Parlamentet 

understryker att ett starkt samarbete mellan 

Europol och turkiska brottsbekämpande 

organ är avgörande för en effektiv kamp 

mot terrorism. Parlamentet fördömer än en 

gång att Kurdistans arbetarparti (PKK), 

som har stått på EU:s förteckning över 

terroristorganisationer sedan 2002, åter 

har börjat ta till våld, och uppmanar PKK 

att lägga ner sina vapen och använda sig av 

fredliga och lagliga sätt att ge uttryck för 

sina förväntningar. En fredlig lösning på 

kurdfrågan är också nödvändig för Turkiets 

demokratiska framtid och kommer att nås 

endast om alla berörda parter och 

demokratiska krafter görs delaktiga. 

Parlamentet efterlyser ett återupptagande 

av förhandlingarna i syfte att åstadkomma 

en övergripande och hållbar lösning på 

kurdfrågan. Medlemsstaterna uppmanas att 

verkställa lagstiftning som förbjuder 

användning av tecken och symboler för 

organisationer som finns på EU:s 

26. Europaparlamentet fördömer i 

starka ordalag alla terroristattacker som 

utförts i Turkiet och står sida vid sida med 

Turkiets befolkning i den gemensamma 

kampen mot terrorism. Parlamentet noterar 

de bilaterala förbindelserna mellan EU:s 

medlemsstater och Turkiet när det gäller 

samarbete mot terrorism i fråga om 

utländska stridande. Parlamentet 

understryker att ett starkt samarbete mellan 

Europol och turkiska brottsbekämpande 

organ är avgörande för en effektiv kamp 

mot terrorism. Parlamentet uttrycker sin 

djupa besvikelse över och fördömer än en 

gång att man åter har börjat ta till våld i 

sydöst, och uppmanar med kraft 

Kurdistans arbetarparti (PKK) att lägga 

ner sina vapen och använda sig av fredliga 

och lagliga sätt att ge uttryck för sina 

förväntningar. En fredlig lösning på 

kurdfrågan är också nödvändig för Turkiets 

demokratiska framtid och kommer att nås 

endast om alla berörda parter och 

demokratiska krafter görs delaktiga. 

Parlamentet efterlyser ett återupptagande 

av förhandlingarna i syfte att åstadkomma 

en övergripande och hållbar lösning på 

kurdfrågan. Medlemsstaterna uppmanas att 

verkställa lagstiftning som förbjuder 

användning av tecken och symboler för 

organisationer som finns på EU:s 
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förteckning över terroristorganisationer. förteckning över terroristorganisationer. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Ändringsförslag  14 

Bodil Valero 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

Kommissionens rapport för 2016 om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmanar 

Turkiet att skydda rättigheterna för de mest 

utsatta grupperna och för personer som 

tillhör minoriteter. Parlamentet beklagar att 

hbti-personer för andra året i rad har 

förbjudits att marschera i Ankara och 

Istanbul. Parlamentet är allvarligt oroat 

över könsrelaterat våld, diskriminering, 

hatpropaganda mot minoriteter, hatbrott 

och kränkningar av hbti-personers 

mänskliga rättigheter. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att vidta lämpliga 

åtgärder för att förhindra och bestraffa 

hatpropaganda eller brott mot minoriteter. 

Turkiet uppmanas att harmonisera sin 

inhemska lagstiftning med Europarådets 

Istanbulkonvention, som landet 

ratificerade 2014. Parlamentet välkomnar 

regeringens nationella strategi och 

handlingsplan för romer och uppmanar den 

turkiska regeringen att börja genomföra 

strategin och införa en övervaknings- och 

utvärderingsmekanism. Myndigheterna 

uppmuntras att ta itu med de största 

hindren för romernas sociala delaktighet. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att erbjuda 

alla medborgare fullständig jämbördighet 

och att hantera de problem som minoriteter 

ställs inför, särskilt med avseende på 

utbildning och äganderätt. I enlighet med 

Köpenhamnskriterierna bör minoriteter 

17. Europaparlamentet uppmanar 

Turkiet att skydda rättigheterna för de mest 

utsatta grupperna och för personer som 

tillhör minoriteter. Parlamentet beklagar att 

hbti-personer för tredje året i rad har 

förbjudits att marschera i Ankara och 

Istanbul och mötts av förtryck och 

polisvåld. Parlamentet är allvarligt oroat 

över könsrelaterat våld, diskriminering, 

hatpropaganda mot minoriteter, hatbrott 

och kränkningar av hbti-personers 

mänskliga rättigheter. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att vidta lämpliga 

åtgärder för att förhindra och bestraffa 

hatpropaganda eller brott mot minoriteter. 

Turkiet uppmanas att harmonisera sin 

inhemska lagstiftning med Europarådets 

Istanbulkonvention, som landet 

ratificerade 2014. Parlamentet välkomnar 

regeringens nationella strategi och 

handlingsplan för romer och uppmanar den 

turkiska regeringen att börja genomföra 

strategin och införa en övervaknings- och 

utvärderingsmekanism. Myndigheterna 

uppmuntras att ta itu med de största 

hindren för romernas sociala delaktighet. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att erbjuda 

alla medborgare fullständig jämbördighet 

och att hantera de problem som minoriteter 

ställs inför, särskilt med avseende på 

utbildning och äganderätt. I enlighet med 
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även ha rätt att få utbildning på sitt 

modersmål i offentliga skolor. Parlamentet 

påminner om vikten av att genomföra 

resolutionen från Europarådets 

parlamentariska församling om Imbros och 

Tenedos och uppmanar Turkiet att 

underlätta för utvandrade 

minoritetsfamiljer att återvända till öarna 

om de så önskar. Parlamentet välkomnar 

invigningen av en grekisk minoritetsskola 

på ön Imbros, något som utgör ett positivt 

steg. 

Köpenhamnskriterierna bör minoriteter 

även ha rätt att få utbildning på sitt 

modersmål i offentliga skolor. Parlamentet 

påminner om vikten av att genomföra 

resolutionen från Europarådets 

parlamentariska församling om Imbros och 

Tenedos och uppmanar Turkiet att 

underlätta för utvandrade 

minoritetsfamiljer att återvända till öarna 

om de så önskar. Parlamentet välkomnar 

invigningen av en grekisk minoritetsskola 

på ön Imbros, något som utgör ett positivt 

steg. 

Or. en 

 

 


