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28.6.2017 A8-0234/17 

Ändringsförslag  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, 

Jiří Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av Rysslands 

ingripande i Syrien, genom bland annat 

stöd till Syriens militära användning av 

kemiska vapen, vilket ytterligare 

destabiliserar landet och ökar antalet 

flyktingar som söker skydd i Turkiet och 

EU, 

– med beaktande av att situationen i 

Syrien destabiliserats, vilket ökar antalet 

flyktingar som söker skydd i Turkiet och 

EU, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Ändringsförslag  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, 

Jiří Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uttrycker 

allvarlig oro över den fortsatt försämrade 

situationen i sydöstra Turkiet, särskilt i de 

områden där utegångsförbud införts, 

överdrivet våld har använts och kollektiva 

bestraffningar av alla invånare tillämpats, 

och där runt 2 000 människor uppges ha 

dödats i samband med säkerhetsoperationer 

och cirka en halv miljon människor 

fördrivits mellan juli 2015 och 

december 2016. Parlamentet konstaterar att 

lokala åklagare hela tiden har vägrat att 

inleda utredningar om de dödsfall som har 

rapporterats, samt att oberoende 

observatörer vägrats tillträde till området. 

Parlamentet påminner om den turkiska 

regeringens ansvar att skydda alla sina 

medborgare, oberoende av deras kulturella 

eller religiösa bakgrund och åsikter. 

Parlamentet beklagar den omfattande 

praxis med exproprieringar som 

genomförts, däribland av egendomar som 

tillhör kommuner och även kyrkor, vilket 

utgör en överträdelse av religiösa 

minoriteters rättigheter. Parlamentet är 

övertygat om att en rättvis politisk lösning 

på kurdfrågan är det enda som kan leda till 

13. Europaparlamentet uttrycker 

allvarlig oro över den fortsatt försämrade 

situationen i sydöstra Turkiet, särskilt i de 

områden där utegångsförbud införts, 

överdrivet våld har använts och kollektiva 

bestraffningar av alla invånare tillämpats, 

och där runt 2 000 människor uppges ha 

dödats i samband med säkerhetsoperationer 

och cirka en halv miljon människor 

fördrivits mellan juli 2015 och 

december 2016. Parlamentet fördömer att 

staden Sur och andra mindre städer i 

sydöstra Turkiet totalförstörts. 

Parlamentet konstaterar att lokala åklagare 

hela tiden har vägrat att inleda utredningar 

om de dödsfall som har rapporterats, samt 

att oberoende observatörer vägrats tillträde 

till området. Parlamentet påminner om den 

turkiska regeringens ansvar att skydda alla 

sina medborgare, oberoende av deras 

kulturella eller religiösa bakgrund och 

åsikter. Parlamentet beklagar den 

omfattande praxis med exproprieringar 

som genomförts, däribland av egendomar 

som tillhör kommuner och även kyrkor, 

vilket utgör en överträdelse av religiösa 

minoriteters rättigheter. Parlamentet är 
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varaktig stabilitet och välstånd både i 

regionen och i hela Turkiet, och uppmanar 

därför båda sidor att återvända till 

förhandlingsbordet. Parlamentet noterar att 

en rad lagar – bland annat lag nr 6722 om 

rättsligt skydd för de säkerhetsstyrkor som 

deltar i kampen mot terrororganisationer, 

som antogs 2016 – har skapat ett klimat 

med ”systematisk straffrihet” för 

säkerhetsstyrkorna. 

övertygat om att en rättvis politisk lösning 

på kurdfrågan är det enda som kan leda till 

varaktig stabilitet och välstånd både i 

regionen och i hela Turkiet, och uppmanar 

därför båda sidor att återvända till 

förhandlingsbordet. Parlamentet noterar att 

en rad lagar – bland annat lag nr 6722 om 

rättsligt skydd för de säkerhetsstyrkor som 

deltar i kampen mot terrororganisationer, 

som antogs 2016 – har skapat ett klimat 

med ”systematisk straffrihet” för 

säkerhetsstyrkorna. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Ändringsförslag  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet uppmanar 

Turkiets regering att respektera och fullt ut 

fullgöra de rättsliga skyldigheter som den 

åtagit sig avseende skyddet av kulturarvet, 

och i synnerhet att med ärligt uppsåt 

genomföra en integrerad inventering av det 

grekiska, armeniska, assyriska och övriga 

kulturarv som har förstörts eller förfallit 

under det senaste århundradet. Turkiet 

uppmanas att ratificera 

Unescokonventionen från 2005 om skydd 

för och främjande av mångfalden av 

kulturyttringar. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att samarbeta med de relevanta 

internationella organisationerna, i 

synnerhet Europarådet, när det gäller att 

förhindra och bekämpa olaglig handel med 

och medveten förstörelse av kulturarvet. 

18. Europaparlamentet uppmanar 

Turkiets regering att respektera och fullt ut 

fullgöra de rättsliga skyldigheter som den 

åtagit sig avseende skyddet av kulturarvet, 

och i synnerhet att med ärligt uppsåt 

genomföra en integrerad inventering av det 

grekiska, armeniska, assyriska och övriga 

kulturarv som har förstörts eller förfallit 

under det senaste århundradet. Parlamentet 

uppmanar de turkiska myndigheterna att 

fullt ut respektera de historiska och 

kulturella särdragen hos kulturella och 

religiösa monument och symboler, i 

synnerhet de som har förtecknats på 

Unescos världsarvslista, och att avhålla 

sig från alla åtgärder som syftar till att 

förändra deras historiska och religiösa 

karaktär. Parlamentet beklagar djupt den 

upprepade, splittrande och provocerande 

praxis som syftar till att ändra den 

historiska, kulturella och religiösa 

karaktären på Hagia Sofia, som står på 

Unescos världsarvslista, och omvandla 

den till en moské genom läsning av 

Koranen och böner. Turkiet uppmanas att 

ratificera Unescokonventionen från 2005 

om skydd för och främjande av 
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mångfalden av kulturyttringar. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att samarbeta med de 

relevanta internationella organisationerna, i 

synnerhet Europarådet, när det gäller att 

förhindra och bekämpa olaglig handel med 

och medveten förstörelse av kulturarvet. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Ändringsförslag  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet uppmanar 

Turkiet att ytterligare anpassa sin 

utrikespolitik till EU:s utrikespolitik. 

Parlamentet efterlyser närmare samarbete 

och samordning av de utrikespolitiska 

utmaningarna mellan EU och Turkiet. 

Den turkiske utrikesministern bör 

inbjudas att närvara vid rådets (utrikes 

frågor) möten från fall till fall när det är 

relevant. Parlamentet rekommenderar att 

rådet bjuder in den turkiska regeringen 

till ett toppmöte för att diskutera 

förbindelserna mellan EU och Turkiet. 

utgår 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Ändringsförslag  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport 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 

22. Europaparlamentet påminner om 

att förhandlingar om en uppgradering av 

tullunionen kan inledas först när Turkiet 

helt har fullgjort alla sina skyldigheter 

som följer av den befintliga tullunionen. 

Parlamentet betonar att Turkiet fortsatte 

med att inte öppna turkiska hamnar för 

cypriotiska fartyg och underlät att 

tillämpa tilläggsprotokollet till 

Ankaraavtalet gentemot Cypern. 
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 

en eventuellt uppgraderad tullunion 
mellan Turkiet och EU införa en klausul 

om mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter, så att dessa fri- och 

rättigheter blir nyckelvillkor. Parlamentet 

noterar kommissionens slutsats att Turkiets 

avskaffande av hinder mot en fungerande 
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avskaffande av hinder mot en fungerande 

tullunion skulle stimulera till en vidare 

handelsintegration med EU. 

tullunion skulle stimulera till en vidare 

handelsintegration med EU. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Ändringsförslag  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport 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. 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 understryker att 

viseringsliberaliseringen kommer att 

framskrida först när Turkiet fullt ut och 

på ett icke-diskriminerande sätt uppfyller 

alla kriterier i färdplanen för 

viseringsliberalisering och fullgör alla 

sina skyldigheter gentemot samtliga 

medlemsstater.  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Ändringsförslag  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  27a. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över att den gemensamma 

parlamentarikerkommittén EU-Turkiet de 

senaste två åren inte har fungerat i 

enlighet med sin arbetsordning, till följd 

av bristande samarbete från de turkiska 

presidiemedlemmarnas sida. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Ändringsförslag  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport 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 

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 alla 

former av våld och understryker att en 

fredlig lösning på kurdfrågan också är 

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.  
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kurdfrågan. Medlemsstaterna uppmanas att 

verkställa lagstiftning som förbjuder 

användning av tecken och symboler för 

organisationer som finns på EU:s 

förteckning över terroristorganisationer. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Ändringsförslag  25 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito 

Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016 års rapport om Turkiet 

2016/2308(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till Turkiet att påbörja 

tillbakadragandet av sina styrkor från 

Cypern, överföra det stängda området 

Famagusta till FN – i enlighet med FN:s 

säkerhetsråds resolution 550 (från 1984) – 

och avstå från verksamhet som förändrar 

befolkningsbalansen på ön genom politiken 

för olagliga bosättningar. Genomförandet 

av EU:s regelverk i den framtida 

turkcypriotiska delstaten, när avtalet träder 

i kraft, måste då redan ha förberetts väl. 

Parlamentet erkänner i detta avseende 

vikten av ett fortsatt oavbrutet arbete inom 

den tillfälliga kommitté för EU-

förberedelse som inbegriper bägge 

befolkningsgrupperna. Parlamentet åtar 

sig att intensifiera sitt arbete för att föra 

samtal med turkcyprioterna som 

förberedelse för deras fullständiga 

integrering i EU, och uppmanar 

kommissionen att göra sammalunda. 
Parlamentet lovordar det viktiga arbete 

som utförs av kommittén för saknade 

personer (CMP, som handlägger både turk- 

och grekcypriotiska saknade personer) och 

berömmer att det har beviljats förbättrat 

33. Europaparlamentet upprepar sin 

uppmaning till Turkiet att påbörja 

tillbakadragandet av sina styrkor från 

Cypern, överföra det stängda området 

Famagusta till FN – i enlighet med FN:s 

säkerhetsråds resolution 550 (från 1984) – 

och avstå från verksamhet som förändrar 

befolkningsbalansen på ön genom politiken 

för olagliga bosättningar. Genomförandet 

av EU:s regelverk i den framtida 

turkcypriotiska delstaten, när avtalet träder 

i kraft, måste då redan ha förberetts väl. 

Parlamentet erkänner i detta avseende 

vikten av ett fortsatt arbete inom den 

tillfälliga kommitté för EU-förberedelse 

som inbegriper bägge 

befolkningsgrupperna. Parlamentet 

lovordar det viktiga arbete som utförs av 

kommittén för saknade personer (CMP, 

som handlägger både turk- och 

grekcypriotiska saknade personer) och 

berömmer att det har beviljats förbättrat 

tillträde till relevanta platser, inklusive 

militära områden. Turkiet uppmanas att 

hjälpa CMP genom att tillhandahålla 

information från sina militära arkiv. 

Parlamentet efterlyser särskild 
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tillträde till relevanta platser, inklusive 

militära områden. Turkiet uppmanas att 

hjälpa CMP genom att tillhandahålla 

information från sina militära arkiv. 

Parlamentet efterlyser särskild 

uppmärksamhet på det arbete som CMP 

utför och välkomnar i detta avseende att 

Europaparlamentet utsett en ständig 

föredragande avseende saknade personer. 

uppmärksamhet på det arbete som CMP 

utför och välkomnar i detta avseende att 

Europaparlamentet utsett en ständig 

föredragande avseende saknade personer. 

Or. en 

 

 


