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10.3.2014 B7-0241/12 

Ändringsförslag  12 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 
Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 4 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av förhandlingsramen för 

Turkiet från den 3 oktober 2005, 

– med beaktande av förhandlingsramen för 

Turkiet av den 3 oktober 2005 och av 

förklaringen från Europeiska 

gemenskapen och dess medlemsstater av 

den 21 september 2005, 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/13 

Ändringsförslag  13 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 
Jacky Hénin, Paul Murphy 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  10a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över angreppen på politiska partiers 

kontorslokaler, framför allt de som tillhör 

partiet HDP, under slutspurten inför 

kommunalvalet i mars 2014. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/14 

Ändringsförslag  14 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 
Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 16a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet uttrycker sin oro 

över uttalandena från Turkiets 

premiärminister på senaste tiden om att 

han kan komma att gå längre än den 

nuvarande internetlagen och förbjuda 

Facebook och YouTube. 

Or. en 



 

AM\1022800SV.doc  PE529.640v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

10.3.2014 B7-0241/15 

Ändringsförslag  15 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 23 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet bekräftar än en 

gång vikten av att kapitel 23 om 

rättsväsen och grundläggande rättigheter 

och kapitel 24 om rättsliga och inrikes 

frågor öppnas tidigt i 

förhandlingsprocessen och avslutas mot 

slutet av den. Parlamentet betonar att 

detta skulle stå i konsekvens med 

kommissionens nya tillvägagångssätt 

gentemot nya kandidatländer. 

Parlamentet erinrar om att öppnandet av 

dessa kapitel förutsätter att de villkor som 

fastställs i de officiella riktmärkena 

uppfylls och betonar därför att om de 

officiella riktmärkena för öppnandet av 

kapitlen 23 och 24 tillställdes Turkiet 

skulle landet få en tydlig färdplan för 

reformarbetet, tillsammans med stimulans 

till detta arbete, och framför allt skulle 

reformarbetet i Turkiet otvetydigt 

förankras i europeiska normer, i 

synnerhet för rättsväsendets del. 

Parlamentet uppmanar därför rådet till 

förnyade insatser för att tillställa Turkiet 

de officiella riktmärkena och, i sista hand, 

efter det att de fastställda kriterierna 

uppfyllts, för att öppna kapitlen 23 och 24, 

och uppmanar Turkiet att samarbeta så 

mycket som möjligt med tanke på detta. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utgår 
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utan dröjsmål främja fortsatt dialog och 

samarbete med Turkiet om rättsväsendet 

och de grundläggande rättigheterna samt 

rättvisa och inrikes frågor, inom ramen 

för den positiva agendan. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/16 

Ändringsförslag  16 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 25a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  25a. Europaparlamentet kritiserar skarpt 

att polisen undertryckt en mobilisering av 

kvinnor, som anordnats utanför 

Geziparken i Istanbul av plattformen ”Vi 

ska stoppa kvinnomorden” på 

Internationella kvinnodagen den 8 mars. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/17 

Ändringsförslag  17 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-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 

26. Europaparlamentet stöder starkt 

regeringens initiativ om att eftersträva en 

lösning på den kurdiska frågan utgående 

från förhandlingar med PKK, för att uppnå 

en rättvis och fredlig lösning. 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 
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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. 

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 B7-0241/18 

Ändringsförslag  18 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-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, 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, särskilt i fråga om 

strejkrätten och rätten att 

kollektivförhandla.. Parlamentet betonar 

att kapitel 19 om socialpolitik och 

sysselsättning måste öppnas. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/19 

Ändringsförslag  19 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 31 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet upprepar sitt starka 

stöd till en återförening av Cypern, på 

grundval av en rättvis och fungerande 

lösning för bägge befolkningsgrupperna, 

och välkomnar i anslutning till detta den 

gemensamma förklaringen från ledarna för 

de bägge befolkningsgrupperna om att 

återuppta förhandlingarna om en 

återförening av Cypern, samt att vardera 

parten åtagit sig att arbeta för en lösning 

som bygger på en federation som omfattar 

de bägge befolkningsgrupperna och de 

bägge zonerna och där politisk jämlikhet 

råder, och att det förenade Cypern, såsom 

medlem av FN och EU, kommer att utgöra 

en enda juridisk person enligt internationell 

rätt med en enda suveränitet och ett enda 

medborgarskap i det förenade Cypern. 

Parlamentet berömmer båda parterna för att 

de gått in för att skapa en positiv anda för 

att förhandlingarna ska lyckas och för att 

vidta förtroendeskapande åtgärder för att 

stödja förhandlingsprocessen. Parlamentet 

ber Turkiet att aktivt stödja dessa 

förhandlingar om en rättvis, övergripande 

och fungerande lösning under överinseende 

av FN:s generalsekreterare och i enlighet 

med de relevanta resolutionerna från FN:s 

säkerhetsråd. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att börja dra tillbaka sina styrkor 

31. Europaparlamentet upprepar sitt starka 

stöd till en återförening av Cypern, på 

grundval av en rättvis och fungerande 

lösning för bägge befolkningsgrupperna, 

och välkomnar i anslutning till detta den 

gemensamma förklaringen från ledarna för 

de bägge befolkningsgrupperna om att 

återuppta förhandlingarna om en 

återförening av Cypern, samt att vardera 

parten åtagit sig att arbeta för en lösning 

som bygger på en federation som omfattar 

de bägge befolkningsgrupperna och de 

bägge zonerna och där politisk jämlikhet 

råder, och att det förenade Cypern, såsom 

medlem av FN och EU, kommer att utgöra 

en enda juridisk person enligt internationell 

rätt med en enda suveränitet och ett enda 

medborgarskap i det förenade Cypern. 

Parlamentet berömmer båda parterna för att 

de gått in för att skapa en positiv anda för 

att förhandlingarna ska lyckas och för att 

vidta förtroendeskapande åtgärder för att 

stödja förhandlingsprocessen. Parlamentet 

ber Turkiet att aktivt stödja dessa 

förhandlingar om en rättvis, övergripande 

och fungerande lösning under överinseende 

av FN:s generalsekreterare och i enlighet 

med de relevanta resolutionerna från FN:s 

säkerhetsråd och internationell rätt. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att börja dra 
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från Cypern och att lämna över det 

avskilda området Famagusta till FN i 

enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 

550(1984). Parlamentet uppmanar Cypern 

att öppna hamnen i Famagusta under 

EU:s tullövervakning för att främja ett 

positivt klimat som leder till en 

framgångsrik lösning av de pågående 

förhandlingarna om återförening, samt att 

låta turkcyprioterna bedriva direkt handel 

på ett lagligt sätt som är acceptabelt för 

alla. Parlamentet noterar förslagen från 

Cyperns regering om att ta itu med 

ovanstående frågor. 

tillbaka sina styrkor från Cypern och att 

lämna över det avskilda området 

Famagusta till FN i enlighet med FN:s 

säkerhetsråds resolution 550(1984). 

Parlamentet erinrar om Cyperns förslag 

att parallellt öppna hamnen i Famagusta 

under EU:s överinseende för att främja ett 

positivt klimat som leder till en 

framgångsrik lösning av de pågående 

förhandlingarna om återförening, samt att 

låta båda befolkningsgrupperna bedriva 

direkt handel på ett lagligt sätt som är 

acceptabelt för alla. Parlamentet noterar 

förslagen från Cyperns regering om att ta 

itu med ovanstående frågor. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/20 

Ändringsförslag  20 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 31a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  31a. Europaparlamentet uttalar än en 

gång sitt stöd till FN:s säkerhetsråds 

resolutioner om demilitarisering av 

Cypern och framför allt resolution 1251, 

där det betonas att en slutgiltig 

demilitarisering av Cypern är ett viktigt 

mål inom ramen för en övergripande 

helhetslösning.  

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/21 

Ändringsförslag  21 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 31b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  31b. Europaparlamentet beklagar djupt 

Turkiets bosättningspolitik och uppmanar 

Turkiet att inte låta fler turkiska 

medborgare bosätta sig på Cypern, 

eftersom sådan bosättning strider mot 

Genèvekonventionen och de folkrättsliga 

principerna, i och med att den förändrar 

den demografiska balansen på ön och 

hindrar en framtida lösning. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/22 

Ändringsförslag  22 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-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 

3. Europaparlamentet uppmanar de 

turkiska och europeiska myndigheterna 

att säkerställa migranternas mänskliga 

rättigheter och ett effektivt internationellt 

skydd för asylsökande och flyktingar. 

Parlamentet uppmanar i samband med 

detta EU att både tekniskt och ekonomiskt 

fullständigt stödja Turkiet och uppmanar 

Turkiet att fullständigt genomföra 

Genèvekonvention från 1951 och 

protokollet från 1967 till denna. 
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effektivt genomföra de befintliga 

bilaterala återtagandeavtalen och 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. 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/23 

Ändringsförslag  23 
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-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 anser därför att 

hänsyn bör tas till värdet av att öppna 

förhandlingar om kapitel 15 om energi, 

förutsatt att Turkiet först åtar sig att 

fullständigt respektera alla 

medlemsstaters, inklusive Cyperns, 

suveräna rätt till sin exklusiva 

ekonomiska zon i enlighet med 

FN:s havsrättskonvention, att avstå från 

alla hotelser mot Cypern och att fullgöra 

de skyldigheter om goda förbindelser med 

grannländerna och fredlig lösning av 

tvister, som fastställts i 

förhandlingsramen. 

 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/24 

Ändringsförslag  24 
Rina Ronja Kari, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 
för GUE/NGL-gruppen 

 

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

2013 års framstegsrapport om Turkiet 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet välkomnar det 

demokratiseringspaket som regeringen 

presenterade den 30 september 2013 och 

uppmanar regeringen att genomföra det 

snabbt och fullständigt, att i vederbörlig 

ordning samråda med oppositionen och 

relevanta organisationer i det civila 

samhället kring förberedelserna inför 

genomförandet av lagstiftningen och att 

fortsätta sitt reformarbete med en översyn 

av valsystemet (också genom att sänka 

valtröskeln som i dag är 10 procent) och på 

lämpligt sätt låta det turkiska samhällets 

alla delar medverka, i syfte att stärka 

demokratin och låta mångfalden i landet 

framträda bättre. Parlamentet betonar att 

det ofrånkomligen behövs en omfattande 

lagstiftning mot diskriminering och att det 

måste inrättas en antidiskriminerings- och 

jämlikhetsnämnd. Parlamentet uppmanar 

därför regeringen att se till att 

lagstiftningen om hatbrott erbjuder skydd 

åt alla medborgare och befolkningsgrupper, 

inklusive hbti-personer. Parlamentet 

uppmanar regeringen att genast vidta 

åtgärder för att förbättra aleviternas 

rättigheter och efterlyser ytterligare 

insatser mot diskrimineringen av den 

romska minoriteten och för att öka 

anställbarheten och minska antalet elever 

som slutar skolan i förtid. 

11. Europaparlamentet noterar det 

demokratiseringspaket som regeringen 

presenterade den 30 september 2013 och 

uppmanar regeringen att bekräfta sitt 

åtagande till förmån för verkliga reformer 

genom att genomföra det snabbt och 

fullständigt och att i vederbörlig ordning 

samråda med alla oppositionspartier och 

relevanta organisationer i det civila 

samhället, särskilt fackföreningsrörelsen, 

kring förberedelserna inför genomförandet 

av lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 

dessutom regeringen att snabbt se över 

valsystemet, eftersom detta är ett av de 

huvudsakliga kraven från de turkiska 

oppositionspartiernas sida, (också genom 

att sänka valtröskeln som i dag är 10 

procent till 5 procent, eller rentav avskaffa 

den) och låta det turkiska samhällets alla 

delar medverka, i syfte att stärka de 

demokratiska rättigheterna och låta 

mångfalden i landet framträda bättre, bland 

annat genom att i både statliga och icke-

statliga skolor tillåta undervisning på 

andra språk än turkiska. Parlamentet 

betonar att det ofrånkomligen behövs en 

omfattande lagstiftning mot diskriminering 

och att det måste inrättas en 

antidiskriminerings- och jämlikhetsnämnd. 

Parlamentet uppmanar därför regeringen 

att se till att lagstiftningen om hatbrott 
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erbjuder skydd åt alla medborgare och 

befolkningsgrupper, inklusive hbti-

personer. Parlamentet uppmanar 

regeringen att genast vidta åtgärder för att 

förbättra aleviternas rättigheter och 

efterlyser ytterligare insatser mot 

diskrimineringen av den romska 

minoriteten och för att öka anställbarheten 

och minska antalet elever som slutar skolan 

i förtid. 

Or. en 

 

 


