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Ändringsförslag 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0091/2019
Kati Piri
Rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet fördömer det 
godtyckliga frihetsberövandet av Osman 
Kavala, en framträdande och respekterad 
ledare i det civila samhället i Turkiet, som 
nu hållits frihetsberövad utan åtal i mer än 
ett år. Parlamentet förbinder sig att 
fortsätta att följa hans fall mycket noga, 
och anser att han bör friges omedelbart 
och villkorslöst. Parlamentet motsätter sig 
frihetsberövandet av 13 akademiker och 
aktivister den 16 november 2018 i 
samband med fallet Osman Kavala. 
Parlamentet noterar att tolv av dem 
släpptes efter att betalat borgen och att en 
person fortfarande hålls frihetsberövad. 
Parlamentet begär att denna person ska 
släppas fri i väntan på rättsförfaranden och 
att det reseförbud som ålagts de andra ska 
hävas.

10. Europaparlamentet fördömer det 
godtyckliga frihetsberövandet av Osman 
Kavala, en framträdande och respekterad 
ledare i det civila samhället i Turkiet, som 
nu hållits frihetsberövad i mer än ett och 
ett halvt år. Parlamentet är bestört över 
det senaste åtalet mot Osman Kavala och 
15 andra som kan dömas till ett förvärrat 
livstidsstraff för att ha ”försökt störta 
regeringen” till följd av deras påstådda 
roller i samband med demonstrationerna i 
Geziparken 2013. Parlamentet anser att de 
bör friges omedelbart och villkorslöst, och 
uppmanar EU-delegationen i Turkiet att 
följa deras fall mycket noga. Dessutom 
begär parlamentet att en delegation från 
Europaparlamentet ska närvara vid 
rättegången. Parlamentet motsätter sig 
frihetsberövandet av 13 akademiker och 
aktivister den 16 november 2018 i 
samband med fallet Osman Kavala. 
Parlamentet noterar att tolv av dem 
släpptes efter att betalat borgen och att en 
person fortfarande hålls frihetsberövad. 
Parlamentet begär att denna person ska 
släppas fri i väntan på rättsförfaranden och 
att det reseförbud som ålagts de andra ska 
hävas. 
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Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Med beaktande av ovanstående 
rekommenderar Europaparlamentet 
kommissionen och Europeiska unionens 
råd att, i enlighet med förhandlingsramen, 
formellt suspendera 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet. 
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, rättsstatlighet och 

21. Med beaktande av ovanstående 
rekommenderar Europaparlamentet 
kommissionen och Europeiska unionens 
råd att, i enlighet med förhandlingsramen, 
formellt suspendera 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet. 
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 som inte stänger 
dörren för Turkiets framtida europeiska 
ambitioner. Parlamentet betonar att varje 
politiskt åtagande mellan EU och Turkiet 
bör grundas på villkorade bestämmelser 
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grundläggande rättigheter. vad gäller respekten för demokrati, 
rättsstatlighet och grundläggande 
rättigheter.
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