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10.3.2014 B7-0241/1 

Ändringsförslag  1 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

förhandlingarna mellan EU och Turkiet 

kan få omvandlingar till stånd och betonar 

att Turkiet och EU måste föra en nära 

dialog om reformarbetet och samarbeta om 

det, så att förhandlingarna också i 

fortsättningen kan ge Turkiet en klar 

referensram och trovärdiga riktmärken. 

Parlamentet betonar därför vikten av 

trovärdiga förhandlingar som bedrivs 

seriöst och utgående från att både Turkiet 

och EU går in för effektiva reformer för att 

stärka det turkiska samhällets demokratiska 

grundvalar, främja grundläggande värden 

och åstadkomma positiva förändringar av 

Turkiets institutioner, lagstiftning och 

samhällsklimat. Parlamentet välkomnar 

därför att kapitel 22 öppnats. 

2. Europaparlamentet konstaterar att 

förhandlingarna mellan EU och Turkiet 

kan få omvandlingar till stånd och betonar 

att Turkiet och EU måste föra en nära 

dialog om reformarbetet och samarbeta om 

det, så att förhandlingarna också i 

fortsättningen kan ge Turkiet en klar 

referensram och trovärdiga riktmärken. 

Parlamentet betonar därför vikten av 

trovärdiga anslutningsförhandlingar som 

bedrivs seriöst och utgående från att både 

Turkiet och EU går in för effektiva 

reformer för att stärka det turkiska 

samhällets demokratiska grundvalar, 

främja grundläggande värden och 

åstadkomma positiva förändringar av 

Turkiets institutioner, lagstiftning och 

samhällsklimat. Parlamentet välkomnar 

därför att kapitel 22 öppnats. 

 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Ändringsförslag  2 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar att 

återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 

undertecknats och dialogen om 

viseringsliberalisering inletts den 16 

december 2013. Parlamentet framhåller 

att Turkiet och EU måste uppnå samsyn 

om att återtagandeavtalet och färdplanen 

som ska leda till viseringsliberalisering är 

relevanta för vardera parten. Parlamentet 

uppmanar i anslutning till detta EU att 

både tekniskt och ekonomiskt fullständigt 

stödja Turkiet med att genomföra 

återtagandeavtalet och uppmanar Turkiet 

att införa en lämplig politik för att 

asylsökande ska få effektivt internationellt 

skydd och för att migranternas mänskliga 

rättigheter ska respekteras. Parlamentet 

anser att inrättandet av generaldirektoratet 

för migrationshantering och genomförandet 

av lagen om utlänningar och internationellt 

skydd är ett bra första steg i den riktningen. 

Parlamentet påminner om att Turkiet är 

ett av de viktigaste transitländerna för 

irreguljär migration till EU och betonar 

betydelsen av att snabbt ratificera 

återtagandeavtalet och effektivt 

genomföra det i förhållande till alla EU:s 

medlemsstater. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att fullständigt och effektivt 

genomföra de befintliga bilaterala 

återtagandeavtalen och betonar de tydliga 

3. Europaparlamentet noterar att 

återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet 

undertecknats och dialogen om 

viseringsliberalisering inletts den 16 

december 2013. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att införa en lämplig politik för att 

asylsökande ska få effektivt internationellt 

skydd och för att migranternas mänskliga 

rättigheter ska respekteras, framför allt 

principen om ”non-refoulement” och 

tillgång till asylförfarande. Parlamentet 

anser att inrättandet av generaldirektoratet 

för migrationshantering och genomförandet 

av lagen om utlänningar och internationellt 

skydd är ett bra första steg i den riktningen. 

Parlamentet betonar de tydliga fördelarna 

med förenklat tillträde till EU för 

affärsmän, akademiker, studenter och 

företrädare för det civila samhället och 

uppmanar Turkiet och kommissionen att gå 

vidare i dialogen för att göra påtagliga 

framsteg med viseringsliberaliseringen. 
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fördelarna med förenklat tillträde till EU 

för affärsmän, akademiker, studenter och 

företrädare för det civila samhället och 

uppmanar Turkiet och kommissionen att gå 

vidare i dialogen för att göra påtagliga 

framsteg med viseringsliberaliseringen. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Ändringsförslag  3 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 

dödsoffren bland demonstranter och 

poliser, tillsammans med det överdrivna 

bruket av maktmedel från polisens sida och 

de våldsdåd som vissa marginella grupper 

gjort sig skyldiga till. Parlamentet anser att 

protesterna i Geziparken vittnar om både 

ett livskraftigt civilt samhälle i Turkiet 

samt det akuta behovet av ytterligare viktig 

dialog och viktiga reformer om främjandet 

av grundläggande värderingar. Parlamentet 

anser det beklagligt att domstolarna 

uppenbart inte straffat alla de 

statstjänstemän och poliser som varit 

ansvariga för att de protesterande i 

Geziparken utsatts för överdrivet våld och 

att personer bland dem dödats eller 

allvarligt skadats och välkomnar därför de 

pågående administrativa utredningarna 

(som igångsatts av inrikesministeriet), 

förundersökningarna och ombudsmannens 

undersökningar av klagomål i anledning av 

händelserna i Geziparken, eftersom de ger 

landet en ny möjlighet att visa sitt 

fullständiga engagemang för rättsstaten och 

ställa de skyldiga inför rätta. Parlamentet 

förväntar sig att dessa utredningar och 

undersökningar ska leda till att 

missförhållandena åtgärdas fullständigt och 

utan dröjsmål och uppmanar Turkiet att 

anta lämpliga interna 

13. Europaparlamentet beklagar djupt 

dödsoffren bland demonstranter och 

poliser, tillsammans med det överdrivna 

bruket av maktmedel från polisens sida och 

de våldsdåd som vissa marginella grupper 

gjort sig skyldiga till. Parlamentet anser att 

protesterna i Geziparken vittnar om både 

ett livskraftigt civilt samhälle i Turkiet 

samt det akuta behovet av ytterligare viktig 

dialog och viktiga reformer om främjandet 

av grundläggande värderingar. Parlamentet 

anser det beklagligt att domstolarna 

uppenbart inte straffat alla de 

statstjänstemän och poliser som varit 

ansvariga för att de protesterande i 

Geziparken utsatts för överdrivet våld och 

att personer bland dem dödats eller 

allvarligt skadats och välkomnar därför de 

pågående administrativa utredningarna 

(som igångsatts av inrikesministeriet), 

förundersökningarna och ombudsmannens 

undersökningar av klagomål i anledning av 

händelserna i Geziparken, eftersom de ger 

landet en ny möjlighet att visa sitt 

fullständiga engagemang för rättsstaten och 

ställa de skyldiga inför rätta. Parlamentet 

förväntar sig att dessa utredningar och 

undersökningar ska leda till att 

missförhållandena åtgärdas fullständigt och 

utan dröjsmål och uppmanar Turkiet att 

anta lämpliga interna 
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granskningsförfaranden och att införa en 

oberoende tillsynsmyndighet för polisbrott. 

Parlamentet anser att händelserna i 

Geziparken understryker behovet av 

långtgående reformer för att mötesfriheten 

ska respekteras och uppmanar 

inrikesministeriet och polisen att införa 

metoder för en mer återhållsam hantering 

av protester på allmän plats samt uppmanar 

dem i synnerhet att inte gripa eller i deras 

arbete hindra medicinsk personal, 

advokater och andra fackmän som 

garanterar de protesterande deras 

grundläggande rättigheter. 

granskningsförfaranden och att införa en 

oberoende tillsynsmyndighet för polisbrott. 

Parlamentet anser att händelserna i 

Geziparken understryker behovet av 

långtgående reformer för att mötesfriheten 

ska respekteras och uppmanar 

inrikesministeriet och polisen att införa 

metoder för en mer återhållsam hantering 

av protester på allmän plats samt uppmanar 

dem i synnerhet att inte gripa eller i deras 

arbete hindra medicinsk personal, 

advokater och andra fackmän som 

garanterar de protesterande deras 

grundläggande rättigheter. Parlamentet ser 

med oro på de rättsliga åtgärder som 

vidtagits gentemot hälso- och 

sjukvårdspersonal, advokater, 

akademiker, studerande och olika 

yrkesorganisationer med anledning av 

deras fredliga demonstrationer i samband 

med händelserna i Geziparken. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Ändringsförslag  4 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uttrycker djup oro 

över Turkiets mycket begränsade 

mediebevakning av händelserna i 

Geziparken och uppsägningen av 

journalister som kritiserade regeringens 

reaktioner på händelserna. Parlamentet 

erinrar om att yttrandefrihet och 

mediepluralism, också i de digitala och 

sociala medierna, ingår i själva kärnan för 

Europas värden, och att en oberoende press 

är en absolut förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle, eftersom den låter 

medborgarna aktivt delta på välunderrättad 

grund i det kollektiva beslutsfattandet och 

således stärker demokratin. Parlamentet 

uttrycker djup oro över den nya 

internetlagen, där tillträdet till internet i 

onödan begränsas och övervakas och som 

kan få en avsevärd inverkan på 

yttrandefriheten, den undersökande 

journalistiken, den demokratiska tillsynen 

och tillgången till politiskt olikartad 

information via internet. Parlamentet 

påpekar att både EU och Organisationen 

för säkerhet och samarbete i Europa uttalat 

allvarliga farhågor och uppmanar Turkiets 

regering att se över lagen i enlighet med 

europeiska normer för mediefrihet och 

yttrandefrihet. Parlamentet upprepar än en 

gång sin oro över att de flesta medier ägs 

av och är koncentrerade till stora 

15. Europaparlamentet uttrycker djup oro 

över Turkiets mycket begränsade 

mediebevakning av händelserna i 

Geziparken och uppsägningen av 

journalister som kritiserade regeringens 

reaktioner på händelserna. Parlamentet 

erinrar om att yttrandefrihet och 

mediepluralism, också i de digitala och 

sociala medierna, ingår i själva kärnan för 

Europas värden, och att en oberoende press 

är en absolut förutsättning för ett 

demokratiskt samhälle, eftersom den låter 

medborgarna aktivt delta på välunderrättad 

grund i det kollektiva beslutsfattandet och 

således stärker demokratin. Parlamentet 

uttrycker djup oro över den nya 

internetlagen, där tillträdet till internet i 

onödan begränsas och övervakas och som 

kan få en avsevärd inverkan på 

yttrandefriheten, den undersökande 

journalistiken, den demokratiska tillsynen 

och tillgången till politiskt olikartad 

information via internet. Parlamentet 

påpekar att både EU och Organisationen 

för säkerhet och samarbete i Europa uttalat 

allvarliga farhågor och uppmanar Turkiets 

regering att se över lagen i enlighet med 

europeiska normer för mediefrihet och 

yttrandefrihet. Parlamentet upprepar än en 

gång sin oro över att de flesta medier ägs 

av och är koncentrerade till stora 
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konglomerat med ett stort antal 

affärsintressen och pekar på det 

bekymmersamma och utbredda fenomenet 

med medieägares och journalisters 

självcensur. Parlamentet är oroat över att 

regeringskritiska journalister avskedats 

från medierna och oroar sig djupt över de 

förfaranden som tillgrips för att straffa 

ägarna till kritiskt sinnade medier. 

Parlamentet uttalar farhågor för vad 

ackrediteringen hos statliga institutioner 

kommer att innebära, i och med att den i 

huvudsak inriktar sig på oppositionens 

medier och uttrycker sin djupa oro över att 

så ytterligt många journalister för tillfället 

sitter häktade, vilket undergräver 

yttrandefriheten och mediefriheten, och 

uppmanar Turkiets rättsvårdande 

myndigheter att gå igenom och ta itu med 

dessa fall snarast möjligt. Parlamentet 

understryker den särskilda roll som 

public service-medier spelar för att stärka 

demokratin och uppmanar Turkiets 

regering att se till att dessa medier är 

oberoende och bärkraftiga, för att således 

följa EU:s normer. 

konglomerat med ett stort antal 

affärsintressen och pekar på det 

bekymmersamma och utbredda fenomenet 

med medieägares och journalisters 

självcensur. Parlamentet är oroat över att 

regeringskritiska journalister avskedats 

från medierna, såsom i fallen med 

Hasan Cemal från tidningen Milliyet och 

Nazli Ilicak från tidningen Sabah, och 

oroar sig djupt över de förfaranden som 

tillgrips för att straffa ägarna till kritiskt 

sinnade medier. Parlamentet uttalar 

farhågor för vad ackrediteringen hos 

statliga institutioner kommer att innebära, i 

och med att den i huvudsak inriktar sig på 

oppositionens medier och uttrycker sin 

djupa oro över att så ytterligt många 

journalister för tillfället sitter häktade, 

vilket undergräver yttrandefriheten och 

mediefriheten, och uppmanar Turkiets 

rättsvårdande myndigheter att gå igenom 

och ta itu med dessa fall snarast möjligt. 

Parlamentet understryker den särskilda roll 

som public service-medier spelar för att 

stärka demokratin och uppmanar Turkiets 

regering att se till att dessa medier är 

oberoende och bärkraftiga, för att således 

följa EU:s normer. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Ändringsförslag  5 
Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 26 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet stöder starkt 

regeringens initiativ om att eftersträva en 

lösning på den kurdiska frågan utgående 

från förhandlingar med PKK, för att en 

gång för alla få slut på PKK:s terrordåd. 

Parlamentet uppmuntrar regeringen att 

förverkliga de reformer som ska främja det 

kurdiska samhällets sociala, kulturella och 

ekonomiska rättigheter, också genom 

kurdiskspråkig utbildning i offentliga 

skolor, på grundval av adekvat samråd med 

relevanta aktörer och oppositionen och 

med det övergripande målet att kraven på 

grundläggande rättigheter för alla invånare 

i Turkiet verkligen ska vinna gehör. 

Parlamentet uttrycker oro över att så 

många åtal väckts mot författare och 

journalister som skriver om den kurdiska 

frågan och över att flera kurdiska politiker, 

borgmästare, ledamöter av 

kommunfullmäktige, 

fackföreningsmedlemmar, advokater, 

demonstranter och människorättsförsvarare 

gripits i samband med KCK-rättegången. 

Parlamentet uppmanar oppositionen att 

som ett viktigt steg aktivt stödja 

förhandlingar och reformer till förmån för 

det turkiska samhället i stort. Parlamentet 

uppmanar de turkiska myndigheterna och 

kommissionen till ett nära samarbete för att 

bedöma vilka program inom ramen för 

26. Europaparlamentet stöder starkt 

regeringens initiativ om att eftersträva en 

lösning på den kurdiska frågan utgående 

från förhandlingar med PKK, för att en 

gång för alla få slut på PKK:s terrordåd. 

Parlamentet välkomnar att undervisning 

på kurdiska numera är tillåten i privata 

skolor och uppmuntrar regeringen att 

förverkliga de reformer som ska främja det 

kurdiska samhällets sociala, kulturella och 

ekonomiska rättigheter, också genom 

kurdiskspråkig utbildning i offentliga 

skolor, på grundval av adekvat samråd med 

relevanta aktörer och oppositionen och 

med det övergripande målet att kraven på 

grundläggande rättigheter för alla invånare 

i Turkiet verkligen ska vinna gehör. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att 

underteckna Europarådets europeiska 

stadga om landsdels- eller minoritetsspråk 

och uttrycker oro över att så många åtal 

väckts mot författare och journalister som 

skriver om den kurdiska frågan och över att 

flera kurdiska politiker, borgmästare, 

ledamöter av kommunfullmäktige, 

fackföreningsmedlemmar, advokater, 

demonstranter och människorättsförsvarare 

gripits i samband med KCK-rättegången. 

Parlamentet uppmanar oppositionen att 

som ett viktigt steg aktivt stödja 

förhandlingar och reformer till förmån för 
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föranslutningsinstrumentet som skulle 

kunna användas för att, inom ramen för 

förhandlingarna om kapitel 22, främja en 

hållbar utveckling i sydöstra Turkiet. 

det turkiska samhället i stort. Parlamentet 

uppmanar de turkiska myndigheterna och 

kommissionen till ett nära samarbete för att 

bedöma vilka program inom ramen för 

föranslutningsinstrumentet som skulle 

kunna användas för att, inom ramen för 

förhandlingarna om kapitel 22, främja en 

hållbar utveckling i sydöstra Turkiet. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Ändringsförslag  6 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet anser att social 

dialog och medverkan av 

arbetsmarknadens parter är nödvändiga för 

att ett välmående samhälle med 

åsiktsmångfald ska utvecklas och för att 

främja social inkludering och ekonomiskt 

deltagande överlag. Parlamentet 

understryker vikten av ytterligare framsteg 

på områdena socialpolitik och 

sysselsättning, särskilt för att avlägsna allt 

som hindrar fackföreningarna från att 

fungera effektivt och obehindrat, inrätta en 

nationell sysselsättningsstrategi, ta itu med 

svartarbete, bredda de sociala 

skyddsmekanismernas täckning och öka 

sysselsättningsgraden bland kvinnor och 

personer med funktionshinder. Parlamentet 

konstaterar genomförandet av ny 

lagstiftning om fackföreningars rättigheter 

inom både den offentliga och den privata 

sektorn, särskilt inom små och medelstora 

företag, och uppmanar Turkiet att göra allt 

för att lagstiftningen ska bli helt förenlig 

med ILO:s normer. Parlamentet betonar att 

kapitel 19 om socialpolitik och 

sysselsättning måste öppnas. 

28. Europaparlamentet anser att social 

dialog och medverkan av 

arbetsmarknadens parter är nödvändiga för 

att ett välmående samhälle med 

åsiktsmångfald ska utvecklas och för att 

främja social inkludering och ekonomiskt 

deltagande överlag. Parlamentet 

understryker vikten av ytterligare framsteg 

på områdena socialpolitik och 

sysselsättning, särskilt för att avlägsna allt 

som hindrar fackföreningarna från att 

fungera effektivt och obehindrat, särskilt 

inom små och medelstora företag, samt 

inrätta en nationell sysselsättningsstrategi, 

ta itu med svartarbete, bredda de sociala 

skyddsmekanismernas täckning och öka 

sysselsättningsgraden bland kvinnor och 

personer med funktionshinder. Parlamentet 

konstaterar genomförandet av ny 

lagstiftning om fackföreningars rättigheter 

inom både den offentliga och den privata 

sektorn och uppmanar Turkiet att göra allt 

för att lagstiftningen ska bli helt förenlig 

med ILO:s normer. Parlamentet betonar att 

kapitel 19 om socialpolitik och 

sysselsättning måste öppnas. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Ändringsförslag  7 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 38 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet påpekar Turkiets 

strategiska roll som ett nav för 

energiförsörjning och en källa till rika 

tillgångar av förnybar energi och anser 

därför att hänsyn bör tas till ett nära 

samarbete mellan EU och Turkiet om 

energifrågor, samt till värdet av att öppna 

förhandlingar om kapitel 15 om energi för 

att det ska finnas en lämplig 

lagstiftningsram. Parlamentet framhåller 

ytterligare vikten av att involvera Turkiet 

vid utformandet av den europeiska 

energipolitiken och understryker att man 

måste befatta sig med frågor om 

klimatförändringarna, förnybar energi och 

prioriteringar på energieffektivitetens 

område och betonar i anslutning till detta 

möjligheterna till samarbete mellan EU och 

Turkiet kring grön energi. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att prioritera 

finansiering av projekt med förnybar energi 

samt energinätet och sammanlänkningar i 

Turkiet. Parlamentet ber Turkiet att 

fullständigt genomföra lagstiftningen om 

miljökonsekvensbedömningar, utan att 

göra några undantag för stora projekt. 

38. Europaparlamentet påpekar Turkiets 

strategiska roll som ett nav för 

energiförsörjning och en källa till rika 

tillgångar av förnybar energi och anser 

därför att hänsyn bör tas till ett nära 

samarbete mellan EU och Turkiet om 

energifrågor, samt till värdet av att öppna 

förhandlingar om kapitel 15 om energi för 

att det ska finnas en lämplig 

lagstiftningsram. Parlamentet framhåller 

ytterligare vikten av att involvera Turkiet 

vid utformandet av den europeiska 

energipolitiken och understryker att man 

måste befatta sig med frågor om 

klimatförändringarna, förnybar energi och 

prioriteringar på energieffektivitetens 

område och betonar i anslutning till detta 

möjligheterna till samarbete mellan EU och 

Turkiet kring grön energi. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att prioritera 

finansiering av projekt med förnybar energi 

samt energinätet och sammanlänkningar i 

Turkiet. Parlamentet ber Turkiet att 

fullständigt genomföra lagstiftningen om 

miljökonsekvensbedömningar, utan att 

göra några undantag för stora projekt och 

att med det snaraste offentliggöra ett mål 

för minskning av växthusgasutsläppen. 

Parlamentet noterar genomförandet av 

lag nr 6446 om elmarknaden men 

beklagar att en tillfällig artikel införts 
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som gör det möjligt för offentliga och 

privatiserade elbolag att fram till 2018 

avstå från att följa miljölagarna.  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Ändringsförslag  8 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
för utskottet för utrikesfrågor 

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 40 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 

åtaganden om humanitärt bistånd till 

närmare en miljon syriska flyktingar. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att noga 

bevaka sina gränser för att inte 

stridsdeltagare och vapen ska kunna 

passera dem och bli till nytta för grupper 

som på trovärdiga grunder befunnits 

medverka i systematiska brott mot de 

mänskliga rättigheterna eller som inte 

engagerat sig till förmån för att Syrien ska 

övergå till demokrati. Parlamentet anser att 

EU, Turkiet samt andra internationella 

aktörer aktivt bör försöka utveckla en 

gemensam strategisk vision för att utan 

dröjsmål främja en politisk lösning i Syrien 

och stödja politisk och ekonomisk stabilitet 

i regionen, särskilt i Jordanien, Libanon, 

Iran och Irak. Parlamentet påpekar särskilt 

hur svårt de alevitiska flyktingarna i Syrien 

har det, som sökt sin tillflykt till utkanterna 

av storstäder, och ber Turkiet se till att 

biståndet effektivt kan komma fram till 

dem. Parlamentet betonar att 

flyktingbefolkningen måste kunna få 

utbildning och sysselsättning och uttrycker 

samtidigt farhågor för hur 

flyktingsamhällena kommer att påverka 

ekonomin och samhället i städer och byar i 

närheten av flyktinglägren. Parlamentet ber 

kommissionen, medlemsstaterna och det 

40. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 

åtaganden om humanitärt bistånd till 

närmare en miljon syriska flyktingar. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att noga 

bevaka sina gränser för att inte 

stridsdeltagare och vapen ska kunna 

passera dem och bli till nytta för grupper 

som på trovärdiga grunder befunnits 

medverka i systematiska brott mot de 

mänskliga rättigheterna eller som inte 

engagerat sig till förmån för att Syrien ska 

övergå till demokrati. Parlamentet anser att 

EU, Turkiet samt andra internationella 

aktörer aktivt bör försöka utveckla en 

gemensam strategisk vision för att utan 

dröjsmål främja en politisk och 

demokratisk lösning i Syrien och stödja 

politisk och ekonomisk stabilitet i 

regionen, särskilt i Jordanien, Libanon, 

Iran och Irak. Parlamentet påpekar särskilt 

hur svårt de alevitiska flyktingarna i Syrien 

har det, som sökt sin tillflykt till utkanterna 

av storstäder, och ber Turkiet se till att 

biståndet effektivt kan komma fram till 

dem. Parlamentet betonar att 

flyktingbefolkningen måste kunna få 

utbildning och sysselsättning och uttrycker 

samtidigt farhågor för hur 

flyktingsamhällena kommer att påverka 

ekonomin och samhället i städer och byar i 

närheten av flyktinglägren. Parlamentet ber 
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internationella samfundet att nära 

samarbeta med Turkiet för att nå ut med 

bistånd till flyktingbefolkningen. 

kommissionen, medlemsstaterna och det 

internationella samfundet att nära 

samarbeta med Turkiet för att nå ut med 

bistånd till flyktingbefolkningen. 

Or. en 

 

 


