
 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

11.4.2016 B8-0442/1 

Ändringsförslag  1 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av förhandlingsramen av 

den 3 oktober 2005 för Turkiets 

anslutning till EU, 

– med beaktande av förhandlingsramen för 

Turkiet från den 3 oktober 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Ändringsförslag  2 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av att respekten för 

rättsstatsprincipen, däribland särskilt 

maktdelning, yttrandefrihet och 

minoriteters rättigheter, står i centrum för 

anslutningsprocessen, 

– med beaktande av att respekten för 

rättsstatsprincipen, däribland särskilt 

maktdelning, demokrati, yttrandefrihet, 

mänskliga rättigheter, minoriteters 

rättigheter och religionsfrihet, står i 

centrum för förhandlingsprocessen, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Ändringsförslag  3 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

Alexander Graf Lambsdorff 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 37 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

37. Europaparlamentet stöder ett förnyat 

politiskt engagemang mellan EU och 

Turkiet i fråga om geopolitiska 

utmaningar, däribland flykting- och 

migrationskrisen. Parlamentet uppskattar 

Turkiets stora humanitära bidrag med 

hänsyn till att landet hyser världens största 

flyktingbefolkning. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU och Turkiet att 

gemensamt förbättra och säkerställa 

anständiga levnadsvillkor och 

grundläggande förnödenheter i 

flyktinglägren och underlätta arbetet för 

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), för 

att undvika migranternas 

massförflyttningar. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU att fortsätta att arbeta 

med turkiska regeringstjänstemän för att 

säkerställa att migranterna har rätt 

dokumentation. Parlamentet påminner om 

att Turkiet är ett av de viktigaste 

transitländerna för migranter och flyktingar 

som kommer till EU, inte bara från Syrien 

utan från många andra länder. Parlamentet 

betonar betydelsen av samarbete med 

Turkiet när det gäller att hantera 

flyktingkrisen och förhindra förluster av 

människoliv till havs. 

37. Europaparlamentet stöder ett förnyat 

politiskt engagemang mellan EU och 

Turkiet i fråga om geopolitiska 

utmaningar, däribland flykting- och 

migrationskrisen. Parlamentet uppskattar 

Turkiets stora humanitära bidrag med 

hänsyn till att landet hyser världens största 

flyktingbefolkning. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU och Turkiet att 

gemensamt förbättra och säkerställa 

anständiga levnadsvillkor och 

grundläggande förnödenheter i 

flyktinglägren och underlätta arbetet för 

FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), för 

att undvika migranternas 

massförflyttningar. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU att fortsätta att arbeta 

med turkiska regeringstjänstemän för att 

säkerställa att migranterna har rätt 

dokumentation. Parlamentet påminner om 

att Turkiet är ett av de viktigaste 

transitländerna för migranter och flyktingar 

som kommer till EU, inte bara från Syrien 

utan från många andra länder. Parlamentet 

betonar betydelsen av samarbete med 

Turkiet när det gäller att hantera 

flyktingkrisen och förhindra förluster av 

människoliv till havs. Parlamentet 

välkomnar Natos övervakningsuppdrag i 
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Egeiska havet. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Ändringsförslag  4 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet betonar att 

stävjande av migrationen till EU inte får 

medföra tillbakavisande av flyktingar eller 

olagligt förvar. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till Turkiet att dra tillbaka det 

geografiska förbehållet till 

Genèvekonventionen från 1951. 

Parlamentet vidhåller att det är avgörande 

att man sörjer för säkra och lagliga vägar 

för flyktingar, och uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna att öka 

sina insatser för vidarebosättning avsevärt. 

Den enda hållbara lösningen på denna 

humanitära kris är att man finner en 

politisk lösning på Syrienkrisen. 

42. Europaparlamentet betonar att 

stävjande av migrationen till EU inte får 

medföra tillbakavisande av flyktingar eller 

olagligt förvar. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till Turkiet att dra tillbaka det 

geografiska förbehållet till 

Genèvekonventionen från 1951. 

Parlamentet vidhåller att det är avgörande 

att man sörjer för säkra och lagliga vägar 

för flyktingar, och uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna att öka 

sina insatser för vidarebosättning avsevärt. 

Parlamentet anser att det är av yttersta 

vikt att finna en politisk lösning på 

Syrienkrisen. Turkiet uppmanas med kraft 

att avsevärt utöka sina insatser för att 

finna en politisk lösning, genom att 

avlägsna sina reservationer mot att kurder 

deltar i fredssamtalen i Genève. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Ändringsförslag  5 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet uppmuntrar 

regeringen att fullt ut och på ett icke-

diskriminerande sätt uppfylla kriterierna i 

färdplanen för viseringsliberalisering 

gentemot alla medlemsstater. Parlamentet 

påminner om att viseringsliberalisering är 

en meritbaserad process och att 

viseringsfria resor inte kommer att vara 

möjliga för turkiska medborgare förrän 

normerna har uppfyllts. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att 

tillhandahålla ytterligare tekniskt stöd för 

att villkoren i färdplanen ska uppfyllas. 

45. Europaparlamentet uppmuntrar 

regeringen att fullt ut och på ett icke-

diskriminerande sätt uppfylla kriterierna i 

färdplanen för viseringsliberalisering 

gentemot alla medlemsstater. Parlamentet 

påminner om att viseringsliberalisering är 

en meritbaserad process, med direkt 

koppling till ett fullständigt genomförande 

av återtagandeavtalet mellan EU och 

Turkiet, och att viseringsfria resor inte 

kommer att möjliggöras för turkiska 

medborgare förrän normerna har uppfyllts.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Ändringsförslag  6 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet välkomnar 

initiativet från Cyperns president, Nicos 

Anastasiades, att göra turkiska till officiellt 

EU-språk, och uppmanar eftertryckligen 

parterna att påskynda denna process. 

Parlamentet konstaterar att genomförandet 

av EU:s regelverk i den framtida 

turkcypriotiska delstaten när avtalet träder i 

kraft måste vara väl förberett. I detta 

avseende välkomnas inrättandet av den 

tillfälliga kommitté för EU-förberedelse 

som inbegriper bägge 

befolkningsgrupperna. Parlamentet 

uppmuntrar både parlamentet och 

kommissionen att intensifiera sitt arbete för 

att föra samtal med turkcyprioterna som 

förberedelse för deras fullständiga 

integrering i EU. Parlamentet uppmuntrar 

sin talman att vidta alla nödvändiga 

åtgärder i händelse av ett avtal. 

52. Europaparlamentet välkomnar 

initiativet från Cyperns president, Nicos 

Anastasiades, att göra turkiska till officiellt 

EU-språk, och uppmanar eftertryckligen 

parterna att påskynda denna process efter 

det att Cypernfrågan har lösts i linje med 

de värderingar och principer som EU 

grundar sig på. Parlamentet konstaterar att 

genomförandet av EU:s regelverk i den 

framtida turkcypriotiska delstaten när 

avtalet träder i kraft måste vara väl 

förberett. I detta avseende välkomnas 

inrättandet av den tillfälliga kommitté för 

EU-förberedelse som inbegriper bägge 

befolkningsgrupperna. Parlamentet 

uppmuntrar både parlamentet och 

kommissionen att intensifiera sitt arbete för 

att föra samtal med turkcyprioterna som 

förberedelse för deras fullständiga 

integrering i EU. Parlamentet uppmuntrar 

sin talman att vidta alla nödvändiga 

åtgärder i händelse av ett avtal. 

Or. en 

 

 


