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11.4.2016 B8-0442/8 

Ändringsförslag  8 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. EU står fast vid sitt åtagande att främja 

utvidgning som en nyckelåtgärd för att 

stärka fred, demokrati, säkerhet och 

välstånd i Europa. Varje kandidatland 

kommer att bedömas utifrån sina egna 

meriter. 

B. En ytterligare utvidgning av EU bör 

inte vara ett självändamål. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Ändringsförslag  9 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker att 

Turkiet är en central strategisk partner 

för EU och att aktiva och trovärdiga 

förhandlingar skulle utgöra en lämplig 

ram för att ta till vara hela potentialen för 

förbindelserna mellan EU och Turkiet. 

Parlamentet gläder sig över att EU har 

blåst nytt liv i förhandlingarna och hoppas 

att inledandet av nya kapitel kommer att 

leda till konkreta framsteg. Parlamentet 

kräver i detta avseende konkreta framsteg 
och ett genuint engagemang från Turkiets 

sida. Parlamentet upprepar sin uppmaning 

till kommissionen att göra en ny 

utvärdering av det sätt på vilket 
förhandlingarna hittills har förts och av 

hur förbindelserna och samarbetet mellan 

EU och Turkiet skulle kunna förbättras 

och intensifieras. Parlamentet stöder 

bestämt en strukturerad och mer frekvent 

och öppen politisk dialog på hög nivå om 

nyckelfrågor av gemensamt intresse, 

såsom migration, kampen mot terrorism, 

energi, ekonomi och handel. 

2. Europaparlamentet beklagar att EU har 

blåst nytt liv i förhandlingarna, och 

påminner kommissionen om dess 

försäkran 2004 att avbryta 

förhandlingarna om Turkiet tydligt inte 

skulle klara av att fullgöra sina 

skyldigheter enligt 

Köpenhamnskriterierna. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och rådet att 

sätta stopp för förhandlingarna. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Ändringsförslag  10 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 19 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet anser att den 

konstitutionella reformen bör utveckla ett 

sekulärt, pluralistiskt, inkluderande och 

tolerant samhälle. Parlamentet understryker 

att en ny konstitution bör bygga på ett brett 

samförstånd över hela det politiska 

spektrumet och samhället i stort, med full 

respekt för minoriteters rättigheter, 

oberoende av deras kulturella eller 

religiösa bakgrund, och därmed bilda en 

stabil grund för grundläggande rättigheter 

och rättsstatsprincipen. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen Turkiet att till 

fullo respektera rättsstatsprincipen och de 

grundläggande rättigheterna och friheterna, 

i synnerhet religiösa och etniska 

minoriteters frihet. Parlamentet betonar 

behovet av att anta heltäckande lagstiftning 

mot diskriminering, inklusive ett förbud 

mot diskriminering och hets på grund av 

etnicitet, religion, sexuell läggning, kön 

eller könsidentitet, och att införliva 

förbudet mot sådan diskriminering i en ny 

konstitution. Parlamentet understryker att 

detta inte bör hindra Turkiet från att bevilja 

medborgare särskilda rättigheter på 

grundval av etniskt ursprung, religion eller 

språk, så att de kan bevara sin identitet. 

Parlamentet konstaterar i detta avseende att 

ytterligare åtgärder krävs för att hantera de 

problem som den grekiska minoriteten 

19. Europaparlamentet anser att den 

konstitutionella reformen bör utveckla ett 

sekulärt, pluralistiskt, inkluderande och 

tolerant samhälle. Parlamentet understryker 

att en ny konstitution bör bygga på ett brett 

samförstånd över hela det politiska 

spektrumet och samhället i stort, med full 

respekt för minoriteters rättigheter, 

oberoende av deras kulturella eller 

religiösa bakgrund, och därmed bilda en 

stabil grund för grundläggande rättigheter 

och rättsstatsprincipen. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen Turkiet att till 

fullo respektera rättsstatsprincipen och de 

grundläggande rättigheterna och friheterna, 

i synnerhet religiösa och etniska 

minoriteters frihet. Parlamentet betonar 

behovet av att anta heltäckande lagstiftning 

mot diskriminering, inklusive ett förbud 

mot diskriminering och hets på grund av 

etnicitet, religion, sexuell läggning, kön 

eller könsidentitet, och att införliva 

förbudet mot sådan diskriminering i en ny 

konstitution. Parlamentet understryker att 

detta inte bör hindra Turkiet från att bevilja 

medborgare särskilda rättigheter på 

grundval av etniskt ursprung, religion eller 

språk, så att de kan bevara sin identitet. 

Parlamentet konstaterar i detta avseende att 

ytterligare åtgärder krävs för att hantera de 

problem som den grekiska minoriteten 
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ställs inför, särskilt med avseende på 

utbildning och äganderätt. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen de turkiska 

myndigheterna att vidta rättsliga åtgärder 

mot personer och organ som begår hatbrott, 

däribland antisemitism, vilket utlovades i 

regeringens ”demokratiseringspaket” 2013. 

Parlamentet fördömer den turkiska 

regeringens passiva inställning till de 

allvarliga hoten mot kristna och deras 

präster i sociala medier. Parlamentet 

förväntar sig att den turkiska regeringen 

behandlar alla turkiska medborgare lika, 

oavsett deras religiösa övertygelser. 

Parlamentet uppmanar de turkiska 

myndigheterna, med hänsyn till att Turkiet 

har den största romska minoriteten i 

världen, att vidta konkreta och effektiva 

åtgärder för att uppnå verkligt lika 

rättigheter för romer i det turkiska 

samhället och att förbättra romernas 

situation, med särskild uppmärksamhet på 

de romska barnens situation och 

integreringen av romska kvinnor. 

ställs inför, särskilt med avseende på 

utbildning och äganderätt. Parlamentet 

uppmanar eftertryckligen de turkiska 

myndigheterna att vidta rättsliga åtgärder 

mot personer och organ som begår hatbrott, 

däribland antisemitism, vilket utlovades i 

regeringens ”demokratiseringspaket” 2013. 

Parlamentet fördömer den turkiska 

regeringens passiva inställning till de 

allvarliga hoten mot kristna och deras 

präster i sociala medier. Parlamentet 

förväntar sig att den turkiska regeringen 

behandlar alla turkiska medborgare lika, 

oavsett deras religiösa övertygelser. 

Parlamentet uppmanar de turkiska 

myndigheterna, med hänsyn till att Turkiet 

har den största romska minoriteten i 

världen, att vidta konkreta och effektiva 

åtgärder för att uppnå verkligt lika 

rättigheter för romer i det turkiska 

samhället och att förbättra romernas 

situation, med särskild uppmärksamhet på 

de romska barnens situation och 

integreringen av romska kvinnor. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att 

erkänna det armeniska folkmordet. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Ändringsförslag  11 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet välkomnar Turkiets 

deltagande i den globala koalitionen mot 

Daish och öppnandet av dess baser för 

USA och koalitionsstyrkorna. 

Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet 

att agera med nödvändig återhållsamhet 

och i fullt samarbete med sina allierade i 

väst. 

34. Europaparlamentet är inte helt 

övertygat av Turkiets deltagande i den 

globala koalitionen mot Daish.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Ändringsförslag  12 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen Turkiet att fortsätta att öka 

sina åtgärder för att förhindra att 

utländska stridande, pengar och utrustning 

når IS/Daish och andra extremistgrupper 

via turkiskt territorium. Parlamentet befarar 

att de turkiska myndigheterna inte har 

tillgripit alla medel som står till buds för att 

blockera och hindra IS/Daish aktiviteter, i 

synnerhet genom att bekämpa den olagliga 

handeln med olja över landets gränser. 

Parlamentet uppmanar EU att förbättra sin 

kapacitet att utbyta information och att 

samarbeta nära med de turkiska 

myndigheterna i denna fråga och ge 

ytterligare stöd för att bekämpa 

smugglingsnätverken. Parlamentet noterar 

bristerna i samband med gripandet av 

utländska stridande och kontrollen av 

gränserna mot Irak och Syrien. 

35. Europaparlamentet uppmanar 

eftertryckligen Turkiet att förhindra att 

utländska stridande, pengar och utrustning 

når IS/Daish och andra extremistgrupper 

via turkiskt territorium. Parlamentet befarar 

att de turkiska myndigheterna inte har 

tillgripit alla medel som står till buds för att 

blockera och hindra IS/Daish aktiviteter, i 

synnerhet genom att bekämpa den olagliga 

handeln med olja över landets gränser. 

Parlamentet uppmanar EU att förbättra sin 

kapacitet att utbyta information och att 

samarbeta nära med de turkiska 

myndigheterna i denna fråga och ge 

ytterligare stöd för att bekämpa 

smugglingsnätverken. Parlamentet noterar 

bristerna i samband med gripandet av 

utländska stridande och kontrollen av 

gränserna mot Irak och Syrien. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Ändringsförslag  13 

Mario Borghezio 

för ENF-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 konstaterar att 

Turkiet har gjort mycket lite för att 

bekämpa den olagliga invandringen och 

människohandeln via sina kuster och 

andra gränser till Grekland och 

Bulgarien. Parlamentet fördömer att 

Turkiet i själva verket har använt den 

massiva tillströmningen av olagliga 

invandrare som utpressningsmedel. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Ändringsförslag  14 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet ser positivt på att 

den gemensamma handlingsplanen mellan 

EU och Turkiet om flyktingar och 

migrationshantering började tillämpas den 

29 november 2015, som en del av en 

övergripande samarbetsagenda som 

bygger på delat ansvar, ömsesidiga 

åtaganden och resultat, och insisterar på 

behovet att genomföra den omedelbart. 

Parlamentet betonar att 

migrationssamarbetet mellan EU och 

Turkiet inte bör kopplas till 

förhandlingsprocessens tidsplan, innehåll 

och villkor. Att lägga ut flyktingkrisen på 

Turkiet är ingen trovärdig långsiktig 

lösning på problemet. Parlamentet 

uppmanar EU:s medlemsstater att visa 

solidaritet så att fler länder tar emot 

flyktingar för omplacering i en anda av 

delad börda och delat ansvar.  

38. Europaparlamentet förkastar den 

gemensamma handlingsplanen mellan EU 

och Turkiet om flyktingar och 

migrationshantering, liksom utläggandet 

av flyktingkrisen på Turkiet, och 

understryker att Schengenkonceptet och 

EU:s invandrings- och asylpolitik har 

misslyckats. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Ändringsförslag  15 

Mario Borghezio 

för ENF-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 förkastar 

viseringsliberaliseringssystemet, och 

påpekar att det oundvikligen kommer att 

leda till mer okontrollerad olaglig 

invandring. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Ändringsförslag  16 

Mario Borghezio 

för ENF-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet lovordar de 

betydande framsteg som gjorts i samtalen 

om Cyperns återförening, under ledning 

av FN. Parlamentet välkomnar den 

gemensamma förklaringen av den 

11 februari 2014 från de båda ledarna, 

vilken kan ligga till grund för en lösning. 

Utan att föregripa det slutliga avtalet 

stöder parlamentet utvecklingen av 

Republiken Cypern till en federation som 

omfattar båda befolkningsgrupper och 

båda zoner, med en enda suveränitet, en 

enda internationell juridisk person och ett 

enda medborgarskap, där politisk 

jämlikhet råder mellan de två 

befolkningsgrupperna och det finns lika 

möjligheter för alla medborgare, i linje 

med relevanta resolutioner från FN:s 

säkerhetsråd samt internationell rätt. 

Parlamentet berömmer den konstruktiva 

strategi som ledarna för öns 

grekcypriotiska respektive turkcypriotiska 

befolkningsgrupp tillämpar, liksom deras 

beslutsamhet och outtröttliga insatser för 

att uppnå en rättvis, övergripande och 

hållbar lösning så snart som möjligt. 

Parlamentet betonar hur viktigt det är för 

hela regionen och för Europa/EU att 

finna en lösning på Cypernfrågan, som 

pågått i årtionden. Parlamentet 

välkomnar därför möjligheten till en ny 

46. Europaparlamentet motsätter sig 

inrättandet av en ny cypriotisk stat som 

skulle undergräva legitimiteten för 

Republiken Cypern, en medlemsstat av 

EU. 
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folkomröstning om återförening och 

uppmanar samtliga parter att bidra till ett 

positivt resultat. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Ändringsförslag  17 

Mario Borghezio 

för ENF-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 förkastar initiativet 

från Cyperns president, Nicos 

Anastasiades, att göra turkiska till officiellt 

EU-språk.  

Or. en 

 

 


