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Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Med beaktande av ovanstående 
rekommenderar Europaparlamentet 
kommissionen och Europeiska unionens 
råd att, i enlighet med förhandlingsramen, 
formellt lägga anslutningsförhandlingarna 
med Turkiet på is. Parlamentet är dock 
fortsatt fast beslutet att föra en demokratisk 
och politisk dialog med Turkiet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
använda de medel som nu finns inom 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
(IPA II och det framtida IPA III) för att 
genom ett särskilt anslag som förvaltas 
direkt av EU stödja det civila samhället, 
människorättsförsvarare och journalister i 
Turkiet och öka möjligheterna till direkta 
personkontakter, akademisk dialog, 
turkiska studenters tillträde till europeiska 
universitet och medieplattformar för 
journalister med målet att skydda och 
främja demokratiska värden och principer, 
mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. 
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 49 i fördraget om Europeiska 
unionen, förväntar sig parlamentet att 
förhållandet mellan Turkiet och EU ska 
omdefinieras genom ett verkligt 
partnerskap. Parlamentet betonar att varje 
politiskt åtagande mellan EU och Turkiet 
bör grundas på villkorade bestämmelser 
vad gäller respekten för demokrati, 

21. Med beaktande av ovanstående 
rekommenderar Europaparlamentet 
kommissionen och Europeiska unionens 
råd att, i enlighet med förhandlingsramen, 
formellt avsluta 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet. 
Parlamentet är dock fortsatt fast beslutet att 
föra en demokratisk och politisk dialog 
med Turkiet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att frysa de medel som nu 
finns inom instrumentet för stöd inför 
anslutningen (IPA II och det framtida IPA 
III). Parlamentet stöder det civila 
samhället, människorättsförsvarare och 
journalister i Turkiet, och önskar ökade 
möjligheter till direkta personkontakter, 
akademisk dialog, turkiska studenters 
tillträde till europeiska universitet och 
medieplattformar för journalister med 
målet att skydda och främja demokratiska 
värden och principer, mänskliga rättigheter 
och rättsstatlighet. Utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 49 i fördraget om 
Europeiska unionen, förväntar sig 
parlamentet att förhållandet mellan Turkiet 
och EU ska omdefinieras genom ett 
verkligt partnerskap. Parlamentet betonar 
att varje politiskt åtagande mellan EU och 
Turkiet bör grundas på villkorade 
bestämmelser vad gäller respekten för 
demokrati, rättsstatlighet och 
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rättsstatlighet och grundläggande 
rättigheter.

grundläggande rättigheter.

Or. en


