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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. 
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