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Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at EU fortsat går ind 

for yderligere udvidelser som en central 

politik til fremme af fred, demokrati, 

sikkerhed og velstand i Europa; der 

henviser til, at hvert enkelt kandidatland 

vil blive bedømt på grundlag af dets egne 

resultater; 

B. der henviser til, at yderligere udvidelser 

af EU ikke bør være et mål i sig selv; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. understreger, at Tyrkiet er en central 

strategisk partner for EU og at aktive og 

troværdige forhandlinger vil udgøre 

passende rammer for en udnyttelse af de 

EU-tyrkiske forbindelsers fulde 

potentiale; tager EU's genoplivning af 

forhandlingsprocessen til efterretning og 

håber, at åbningen af kapitler vil føre til 

konkrete fremskridt; opfordrer i denne 

forbindelse til, at Tyrkiet udviser konkrete 

fremskridt og et gedigent engagement; 

gentager sin opfordring til Kommissionen 

om at revurdere måden, hvorpå 

forhandlingerne hidtil er blevet 

gennemført, og hvordan forbindelserne og 

samarbejdet mellem EU og Tyrkiet kan 

forbedres og intensiveres; tilslutter sig på 

det kraftigste en struktureret, hyppigere 

og mere åben politisk dialog på højt plan 

om tematiske nøgleområder af fælles 

interesse såsom migration, 

terrorbekæmpelse, energi, økonomi og 

handel; 

2. beklager EU's genoptagelse af 

forhandlingsprocessen; minder 

Kommissionen om, at den i 2004 lovede at 

suspendere forhandlingerne, hvis Tyrkiet 

klart misligholdt sine forpligtelse til at 

overholde Københavnskriterierne; 

opfordrer Kommissionen og Rådet til at 

bringe forhandlingsprocessen til ophør; 

Or. en 
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Punkt 19 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

19. mener, at processen til 

forfatningsreform bør udvikle sig til et 

sekulært, pluralistisk, inklusivt og tolerant 

samfund; understreger, at den nye 

forfatning bør baseres på en vidtspændende 

konsensus på tværs af det politiske 

spektrum og i samfundet som helhed med 

fuld respekt for mindretalsrettigheder, 

uanset deres kulturelle eller religiøse 

baggrund, for dermed at skabe et solidt 

grundlag for grundlæggende 

frihedsrettigheder og respekt for 

retsstatsprincippet; opfordrer indtrængende 

Tyrkiet til i fuldt omfang at respektere 

retsstatsprincippet og de grundlæggende 

frihedsrettigheder, ikke mindst frihed for 

religiøse og etniske mindretal; fremhæver 

behovet for at, at der vedtages omfattende 

lovgivning om forbud mod 

forskelsbehandling, herunder 

forskelsbehandling og hadefuld tale på 

grund af etnicitet, religion, seksuel 

orientering og køn eller kønsidentitet, samt 

at forbuddet mod denne type 

forskelsbehandling medtages i en ny 

forfatning; understreger, at dette ikke bør 

forhindre Tyrkiet i at tilstå specifikke 

rettigheder til borgerne på grundlag af 

etnisk oprindelse, religion eller sprog, med 

bevarelsen af deres identitet for øje; 

bemærker i denne forbindelse, at der er 

19. mener, at processen til 

forfatningsreform bør udvikle sig til et 

sekulært, pluralistisk, inklusivt og tolerant 

samfund; understreger, at den nye 

forfatning bør baseres på en vidtspændende 

konsensus på tværs af det politiske 

spektrum og i samfundet som helhed med 

fuld respekt for mindretalsrettigheder, 

uanset deres kulturelle eller religiøse 

baggrund, for dermed at skabe et solidt 

grundlag for grundlæggende 

frihedsrettigheder og respekt for 

retsstatsprincippet; opfordrer indtrængende 

Tyrkiet til i fuldt omfang at respektere 

retsstatsprincippet og de grundlæggende 

frihedsrettigheder, ikke mindst frihed for 

religiøse og etniske mindretal; fremhæver 

behovet for at, at der vedtages omfattende 

lovgivning om forbud mod 

forskelsbehandling, herunder 

forskelsbehandling og hadefuld tale på 

grund af etnicitet, religion, seksuel 

orientering og køn eller kønsidentitet, samt 

at forbuddet mod denne type 

forskelsbehandling medtages i en ny 

forfatning; understreger, at dette ikke bør 

forhindre Tyrkiet i at tilstå specifikke 

rettigheder til borgerne på grundlag af 

etnisk oprindelse, religion eller sprog, med 

bevarelsen af deres identitet for øje; 

bemærker i denne forbindelse, at der er 



 

AM\1091904DA.doc  PE579.859v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

brug for yderligere skridt til at løse 

problemerne for mennesker tilhørende det 

græske mindretal, navnlig hvad angår 

uddannelse og ejendomsret; opfordrer 

indtrængende de tyrkiske myndigheder til 

at tage retslige skridt over for personer og 

sammenslutninger, der gør sig skyldige i 

hadefuld tale, herunder antisemitisme, som 

det blev erklæret i regeringens 

"demokratiseringspakke" fra 2013; 

fordømmer den tyrkiske regerings passive 

holdning til de alvorlige trusler mod de 

kristne og deres pastorer på sociale medier; 

forventer, at den tyrkiske regering 

behandler enhver tyrkisk borger uden at 

diskriminere mod vedkommendes religiøse 

overbevisning; opfordrer de tyrkiske 

myndigheder til, i betragtning af at Tyrkiet 

huser det største roma-mindretal, at 

implementere konkrete og virkningsfulde 

foranstaltninger til at opnå reelle, lige 

rettigheder for romaer i det tyrkiske 

samfund og til at forbedre situationen for 

romaer, og til at være særlig opmærksom 

på forholdene for romabørn og inddragelse 

af romakvinder; 

brug for yderligere skridt til at løse 

problemerne for mennesker tilhørende det 

græske mindretal, navnlig hvad angår 

uddannelse og ejendomsret; opfordrer 

indtrængende de tyrkiske myndigheder til 

at tage retslige skridt over for personer og 

sammenslutninger, der gør sig skyldige i 

hadefuld tale, herunder antisemitisme, som 

det blev erklæret i regeringens 

"demokratiseringspakke" fra 2013; 

fordømmer den tyrkiske regerings passive 

holdning til de alvorlige trusler mod de 

kristne og deres pastorer på sociale medier; 

forventer, at den tyrkiske regering 

behandler enhver tyrkisk borger uden at 

diskriminere mod vedkommendes religiøse 

overbevisning; opfordrer de tyrkiske 

myndigheder til, i betragtning af at Tyrkiet 

huser det største roma-mindretal, at 

implementere konkrete og virkningsfulde 

foranstaltninger til at opnå reelle, lige 

rettigheder for romaer i det tyrkiske 

samfund og til at forbedre situationen for 

romaer, og til at være særlig opmærksom 

på forholdene for romabørn og inddragelse 

af romakvinder; opfordrer Tyrkiet til at 

anerkende det armenske folkemord; 

Or. en 
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Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. glæder sig over Tyrkiets deltagelse i 

den globale koalition mod ISIL og at 

landet har åbnet dets baser for USA's og 

koalitionens styrker; opfordrer 

indtrængende Tyrkiet til at agere under 

udvisning af den nødvendige beherskelse 

og i nøje samarbejde med landets vestlige 

allierede; 

34. anser ikke Tyrkiets deltagelse i den 

globale koalition mod ISIL for at være 

fuldt overbevisende;   

Or. en 
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Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. opfordrer Tyrkiet til at fortsat at øge 

dets indsats for at forhindre udenlandske 

krigere, pengemidler og udstyr i at nå frem 

til ISIL/Daesh og andre ekstremistiske 

grupper via dets territorium; er bekymret 

over, at de tyrkiske myndigheder muligvis 

ikke har truffet enhver mulig forholdsregel 

til at standse og forhindre ISIL's aktiviteter, 

navnlig bekæmpelse af illegal oliehandel 

på tværs af den tyrkiske grænse; anmoder 

EU om at styrke sin egen kapacitet til at 

udveksle information og til at samarbejde 

med de tyrkiske myndigheder om dette 

anliggende med henblik på at yde 

yderligere støtte til bekæmpelse af 

smuglernetværk; tager til efterretning, at 

der forekommer mangler vedrørende 

pågribelse af udenlandske krigere og 

kontrollen med grænserne til Irak og 

Syrien; 

35. opfordrer Tyrkiet til at forhindre 

udenlandske krigere, pengemidler og 

udstyr i at nå frem til ISIL/Daesh og andre 

ekstremistiske grupper via dets territorium; 

er bekymret over, at de tyrkiske 

myndigheder muligvis ikke har truffet 

enhver mulig forholdsregel til at standse og 

forhindre ISIL's aktiviteter, navnlig 

bekæmpelse af illegal oliehandel på tværs 

af den tyrkiske grænse; anmoder EU om at 

styrke sin egen kapacitet til at udveksle 

information og til at samarbejde med de 

tyrkiske myndigheder om dette anliggende 

med henblik på at yde yderligere støtte til 

bekæmpelse af smuglernetværk; tager til 

efterretning, at der forekommer mangler 

vedrørende pågribelse af udenlandske 

krigere og kontrollen med grænserne til 

Irak og Syrien; 

Or. en 
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Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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. konstaterer, at Tyrkiet har gjort meget 

lidt for at bekæmpe den ulovlige 

indvandring og menneskesmugling til 

Grækenland og Bulgarien via tyrkiske 

kyster og landgrænser; fordømmer det 

faktum, at Tyrkiet rent faktisk har brugt 

den massive tilstrømning af ulovlige 

indvandrere som afpresningsmiddel; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. glæder sig over aktiveringen den 29. 

november 2015 af den EU-tyrkiske fælles 

handlingsplan om flygtninge- og 

migrantforvaltning som et led i en 

altomfattende samarbejdsdagsorden 

baseret på delt ansvar, gensidige tilsagn 
og resultatopnåelse, samt fastholder 

nødvendigheden af, at denne 

implementeres øjeblikkeligt; fremhæver, 

at det EU-tyrkiske samarbejde om 

migration ikke bør hægtes sammen med 

tidsplanen, indholdet eller 

konditionaliteten af 

forhandlingsprocessen; mener, at 

"udlicitering" af flygtningekrisen til 

Tyrkiet ikke er en troværdig løsning på 

problemet på lang sigt; appellerer til EU-

medlemsstaternes solidaritet for at få øget 

antallet af lande, der er villige til at 

modtage og genhuse flygtninge i en ånd 

af at ville deles om at bære byrde og 

ansvar;  

38. forkaster EU-Tyrkiets fælles 

handlingsplan om flygtninge og 

migrationsforvaltning; forkaster 

udliciteringen af flygtningekrisen til 

Tyrkiet; understreger, at Schengen-

principperne og EU's indvandrings- og 

asylpolitik er slået fejl;  

Or. en 
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Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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. forkaster ordningen for 

visumliberalisering; påpeger, at dette 

uvægerligt vil føre til endnu mere 

ukontrolleret indvandring; 

Or. en 
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Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. udtaler sig anerkendende om de 

væsentlige fremskridt, der er gjort i 

forhandlingerne om en genforening af 

Cypern under ledelse af FN's særlige 

udsending; glæder sig over den fælles 

erklæring af 11. februar 2014 af de to 

ledere som et grundlag for en løsning; 

støtter en udvikling af Republikken 

Cypern hen imod en føderation bestående 

af to samfund og to zoner med én 

suverænitet, en enkelt international status 

og ét statsborgerskab med politisk lighed 

mellem de to befolkningsgrupper og lige 

muligheder for alle landets borgere, uden 

hermed at foregribe den endelige løsning 

og i tråd med de relevante resolutioner fra 

FN's Sikkerhedsråd og folkeretten; 

bifalder den konstruktive tilgang anlagt af 

lederne af både det græsk- og det tyrkisk-

cypriotiske samfund på øen og deres 

målbevidste og utrættelige bestræbelser på 

at nå frem til en retfærdig, omfattende og 

levedygtig løsning så snart som muligt; 

understreger, at det er vigtigt at finde en 

løsning på det årtier lange Cypern-

problem for hele regionen såvel som for 

Europa/EU; glæder sig derfor over 

muligheden for en ny folkeafstemning om 

genforening og opfordrer alle parter til at 

bidrage til et positivt resultat; 

46. modsætter sig oprettelse af en ny 

cypriotisk stat, som ville undergrave 

legitimiteten af Republikken Cypern, en 

EU-medlemsstat;  
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Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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. forkaster Republikken Cyperns 

præsident Nicos Anastasiades' initiativ til 

at få gjort tyrkisk til officielt sprog i EU;  

Or. en 

 

 


