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Henvisning 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til forhandlingsrammen af 3. 

oktober 2005 for Tyrkiets tiltrædelse af 

EU, 

– der henviser til forhandlingsrammen af 3. 

oktober 2005 for Tyrkiet, 
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Henvisning 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til, at respekt for 

retsstatsprincippet, herunder navnlig 

magtens tredeling, ytringsfrihed og 

mindretals rettigheder, er 

omdrejningspunktet i 

tiltrædelsesprocessen, 

– der henviser til, at respekt for 

retsstatsprincippet, herunder navnlig 

magtens tredeling, demokrati, 

ytringsfrihed, menneskerettigheder, 

mindretalsrettigheder og religionsfrihed 
er omdrejningspunktet i 

forhandlingsprocessen, 

Or. en 
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37. tilslutter sig en fornyet politisk 

tilnærmelse mellem EU og Tyrkiet om de 

geopolitiske udfordringer, navnlig 

flygtninge- og migrationskrisen; 

anerkender Tyrkiets betydelige humanitære 

bidrag ved at huse den største 

flygtningebefolkning i verden; opfordrer 

indtrængende EU og Tyrkiet til at forene 

deres kræfter for at forbedre og sikre 

anstændige leveforhold og basale faciliteter 

i flygtningelejre og til at lette arbejdet for 

FN's flygtningeagentur (UNHCR) med 

henblik på at undgå en massiv udvandring 

af migranter; opfordrer indtrængende EU 

til at fortsætte med at samarbejde med den 

tyrkiske regering om at tilsikre behørig 

dokumentation af migranter; minder om, at 

Tyrkiet er et af de centrale transitlande for 

migranter og flygtninge, der vil ind i EU, 

både fra Syrien såvel som fra mange andre 

lande; understreger betydningen af at 

samarbejde med Tyrkiet om at håndtere 

flygtningekrisen og forhindre tab af 

menneskeliv til søs; 

37. tilslutter sig en fornyet politisk 

tilnærmelse mellem EU og Tyrkiet om de 

geopolitiske udfordringer, navnlig 

flygtninge- og migrationskrisen; 

anerkender Tyrkiets betydelige humanitære 

bidrag ved at huse den største 

flygtningebefolkning i verden; opfordrer 

indtrængende EU og Tyrkiet til at forene 

deres kræfter for at forbedre og sikre 

anstændige leveforhold og basale faciliteter 

i flygtningelejre og til at lette arbejdet for 

FN's flygtningeagentur (UNHCR) med 

henblik på at undgå en massiv udvandring 

af migranter; opfordrer indtrængende EU 

til at fortsætte med at samarbejde med den 

tyrkiske regering om at tilsikre behørig 

dokumentation af migranter; minder om, at 

Tyrkiet er et af de centrale transitlande for 

migranter og flygtninge, der vil ind i EU, 

både fra Syrien såvel som fra mange andre 

lande; understreger betydningen af at 

samarbejde med Tyrkiet om at håndtere 

flygtningekrisen og forhindre tab af 

menneskeliv til søs; hilser NATO's 

overvågningsmission i Det Ægæiske Hav 

velkommen; 
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42. understreger, at opdæmning af 

migrationsstrømmen til EU ikke bør føre til 

tilbagesendelse eller ulovlig 

tilbageholdelse af flygtninge; gentager sin 

opfordring til Tyrkiet om at ophæve det 

geografiske forbehold over for Genève-

konventionen fra 1951; fastholder den 

afgørende betydning af at etablere sikre og 

lovlige ruter for flygtninge, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til markant 

at styrke deres genhusningsindsats; er af 

den opfattelse, at kun en politisk løsning 

på den syriske krise kan tilvejebringe et 

varigt svar på den humanitære krise; 

42. understreger, at opdæmning af 

migrationsstrømmen til EU ikke bør føre til 

tilbagesendelse eller ulovlig 

tilbageholdelse af flygtninge; gentager sin 

opfordring til Tyrkiet om at ophæve det 

geografiske forbehold over for Genève-

konventionen fra 1951; fastholder den 

afgørende betydning af at etablere sikre og 

lovlige ruter for flygtninge, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til markant 

at styrke deres genhusningsindsats; anser 

det for afgørende, at der findes en politisk 

løsning på den syriske krise; opfordrer 

indtrængende Tyrkiet til at gøre 

væsentligt stærkere indsats for at finde en 

politisk løsning, nærmere betegnet ved at 

overvinde sin modvilje mod kurdisk 

deltagelse i fredsforhandlingerne i 

Genève;  

Or. en 



 

AM\1091912DA.doc  PE579.859v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.4.2016 B8-0442/5 

Ændringsforslag  5 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0442/2016 

Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 
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45. tilskynder regeringen til i fuldt omfang 

og på ikke-diskriminerende vis at opfylde 

de kriterier, der er opstillet i 

visumliberaliseringskøreplanen over for 

alle medlemsstater; erindrer om, at 

visumliberalisering er en meritbaseret 

proces, og at der kun kan indføres 

visumfrie rejser for tyrkiske borgere, når 

standarderne er opfyldt; anmoder 

Kommissionen om at yde mere teknisk 

bistand til opfyldelse af 

visumliberaliseringskøreplanens 

betingelser; 

45. tilskynder regeringen til i fuldt omfang 

og på ikke-diskriminerende vis at opfylde 

de kriterier, der er opstillet i 

visumliberaliseringskøreplanen over for 

alle medlemsstater; erindrer om, at 

visumliberalisering er en meritbaseret 

proces, som hænger direkte sammen fuld 

gennemførelse af tilbagetagelsesaftalen 

mellem EU og Tyrkiet, og at der kun kan 

indføres visumfrie rejser for tyrkiske 

borgere, når standarderne er opfyldt;  

Or. en 
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52. glæder sig over Republikken Cyperns 

præsident Nicos Anastasiades' initiativ til 

at få gjort tyrkisk til officielt sprog i EU og 

tilskynder parterne til at fremskynde denne 

proces; bemærker, at implementeringen af 

den etablerede EU-ret i den fremtidige 

tyrkisk-cypriotiske delstat skal være 

velforberedt, allerede når løsningsaftalen 

træder i kraft; glæder sig i denne 

forbindelse over, at der er oprettet et ad 

hoc-udvalg med repræsentanter for de to 

samfund med henblik på EU-forberedelse; 

tilskynder både Europa-Parlamentet og 

Kommissionen til at intensivere deres 

bestræbelser på at inddrage de tyrkiske 

cyprioter i forberedelserne på den 

fuldstændige integration i EU; tilskynder 

formanden for Europa-Parlamentet til at 

tage de fornødne skridt, når en 

løsningsaftale foreligger; 

52. glæder sig over Republikken Cyperns 

præsident Nicos Anastasiades' initiativ til 

at få gjort tyrkisk til officielt sprog i EU og 

tilskynder parterne til at fremskynde denne 

proces, når det cypriotiske spørgsmål har 

fundet en løsning, som er i 

overensstemmelse med de værdier og 

principper, EU bygger på; bemærker, at 

implementeringen af den etablerede EU-ret 

i den fremtidige tyrkisk-cypriotiske delstat 

skal være velforberedt, allerede når 

løsningsaftalen træder i kraft; glæder sig i 

denne forbindelse over, at der er oprettet et 

ad hoc-udvalg med repræsentanter for de to 

samfund med henblik på EU-forberedelse; 

tilskynder både Europa-Parlamentet og 

Kommissionen til at intensivere deres 

bestræbelser på at inddrage de tyrkiske 

cyprioter i forberedelserne på den 

fuldstændige integration i EU; tilskynder 

formanden for Europa-Parlamentet til at 

tage de fornødne skridt, når en 

løsningsaftale foreligger; 

Or. en 

 

 


