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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. 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, forudsat at Tyrkiet 

opfylder sine forpligtelser i henhold til 

forhandlingsrammen først; 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; 

Or. en 
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2015-rapporten om Tyrkiet 
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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer til en opgradering af 

toldunionen og til, at dens 

anvendelsesområde udvides til nye 

sektorer, bl.a. landbrugsprodukter, 

tjenesteydelser og offentlige indkøb; 

bemærker, at forhandlingerne forventes at 

starte i anden halvdel af 2016; minder om, 

at toldunionen kun kan nå sit fulde 

potentiale, når Tyrkiet i fuldt omfang har 

implementeret tillægsprotokollen over for 

samtlige medlemsstater; er af den 

opfattelse, at Tyrkiets interesser bør tages 

i betragtning i fremtidige 

frihandelsaftaler, som EU indgår med 

tredjeparter, navnlig i forbindelse med 

forhandlingerne mellem EU og USA om 

et transatlantisk handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP); opfordrer 

til en forbedring af den fri bevægelighed 

for personer og til øget multikulturel 

udveksling; 

5. opfordrer til en opgradering af 

toldunionen og til, at dens 

anvendelsesområde udvides til nye 

sektorer, bl.a. landbrugsprodukter, 

tjenesteydelser og offentlige indkøb; 

bemærker, at forhandlingerne forventes at 

starte i anden halvdel af 2016; minder om, 

at toldunionen kun kan nå sit fulde 

potentiale, når Tyrkiet i fuldt omfang har 

implementeret tillægsprotokollen over for 

samtlige medlemsstater; opfordrer til en 

forbedring af den fri bevægelighed for 

personer og til øget multikulturel 

udveksling; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. gentager, at Tyrkiet i højere grad bør 

afstemme sin udenrigspolitik efter EU's 

ditto i overensstemmelse med 

bestemmelserne i forhandlingsrammerne; 

anser det for essentielt at øge 

udvekslingen af informationer om 

udenrigspolitiske spørgsmål og opfordrer 

den tyrkiske udenrigsminister til at 

deltage i Udenrigsrådets møder, når det er 

relevant; minder om Tyrkiets strategiske 

betydning for EU's energisikkerhed, da 

landet er et centralt transitområde; anser 

den hurtige udvikling af energisamarbejdet 

og udvidelsen af energitransit-korridoren 

gennem Tyrkiet til EU for at være af 

afgørende betydning; 

7. gentager, at Tyrkiet i højere grad bør 

afstemme sin udenrigspolitik efter EU's 

ditto i overensstemmelse med 

bestemmelserne i forhandlingsrammerne; 

minder om Tyrkiets strategiske betydning 

for EU's energisikkerhed, da landet er et 

centralt transitområde; anser den hurtige 

udvikling af energisamarbejdet og 

udvidelsen af energitransit-korridoren 

gennem Tyrkiet til EU for at være af 

afgørende betydning; 

Or. en 
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Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. gentager behovet for at styrke de gode 

forbindelser med nabolandene, hvad der 

udgør en grundlæggende del af 

forhandlingsrammerne og er et afgørende 

element i udvidelsesprocessen; opfordrer i 

denne forbindelse Tyrkiet til at intensivere 

indsatsen for at løse de udestående 

bilaterale spørgsmål, herunder uafklarede 

retlige forpligtelser og tvister, med landets 

nærmeste naboer om landegrænser, 

søgrænser og luftrum, i overensstemmelse 

med bestemmelserne i FN-pagten og 

folkeretten; opfordrer den tyrkiske regering 

til at undertegne og ratificere FN's 

havretskonvention (UNCLOS); opfordrer 

indtrængende den tyrkiske regering til at 

indstille de gentagne krænkelser af det 

græske luftrum og territorialfarvand og 

tyrkiske militærflys overflyvninger af 

græske øer; opfordrer indtrængende 

Tyrkiet og Armenien til at normalisere 

deres indbyrdes forbindelser ved at etablere 

betingelsesløse diplomatiske forbindelser 

og opfordrer til en åbning af den tyrkisk-

armenske grænse, hvilket kan føre til en 

forbedring af forbindelserne mellem de to 

lande, særligt med hensyn til samarbejde 

på tværs af grænsen og økonomisk 

integration; 

8. gentager behovet for at styrke de gode 

forbindelser med nabolandene, hvad der 

udgør en grundlæggende del af 

forhandlingsrammerne og er et afgørende 

element i udvidelsesprocessen; udtrykker i 

denne forbindelse endnu engang 

beklagelse over, at casus belli-truslen, 

som Tyrkiets Store Nationalforsamling 

har fremsat mod Grækenland, endnu ikke 

er trukket tilbage; opfordrer Tyrkiet til at 

intensivere indsatsen for at løse de 

udestående bilaterale spørgsmål, herunder 

uafklarede retlige forpligtelser og tvister, 

med landets nærmeste naboer om 

landegrænser, søgrænser og luftrum, i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

FN-pagten og folkeretten; opfordrer den 

tyrkiske regering til at undertegne og 

ratificere FN's havretskonvention 

(UNCLOS); opfordrer indtrængende den 

tyrkiske regering til at indstille de gentagne 

krænkelser af det græske luftrum og 

territorialfarvand og tyrkiske militærflys 

overflyvninger af græske øer; opfordrer 

indtrængende Tyrkiet og Armenien til at 

normalisere deres indbyrdes forbindelser 

ved at etablere betingelsesløse 

diplomatiske forbindelser og opfordrer til 

en åbning af den tyrkisk-armenske grænse, 
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hvilket kan føre til en forbedring af 

forbindelserne mellem de to lande, særligt 

med hensyn til samarbejde på tværs af 

grænsen og økonomisk integration; 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. er af den opfattelse, at der i tråd med 

retsstatsprincippets og de grundlæggende 

værdiers betydning for EU er presserende 

behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. 

retsvæsenet og de grundlæggende 

rettigheder samt retfærdighed, frihed og 

sikkerhed; opfordrer, uden at foregribe 

medlemsstaternes holdninger, Rådet til, så 

snart de officielle indledende kriterier er 

opfyldt, at foreslå, at kapitel 23 (retsvæsen 

og grundlæggende rettigheder) og 24 

(retssikkerhed, frihed og sikkerhed) åbnes, 

og til at drage omsorg for, at 

reformprocessen i Tyrkiet former sig efter 

EU's værdier og standarder; opfordrer 

Tyrkiet til at indgå i en fuldstændig dialog 

med Europa-Rådet og Venedig-

kommissionen på områder vedrørende 

retsreformer; 

9. er af den opfattelse, at der i tråd med 

retsstatsprincippets og de grundlæggende 

værdiers betydning for EU er presserende 

behov for reformer i Tyrkiet inden for hhv. 

retsvæsenet og de grundlæggende 

rettigheder samt retfærdighed, frihed og 

sikkerhed; opfordrer Tyrkiet til at opfylde 

sine forpligtelser i henhold til 

forhandlingsrammen, således at Rådet, 

uden at foregribe medlemsstaternes 

holdninger, så snart de officielle 

indledende kriterier er opfyldt, kan foreslå, 

at kapitel 23 (retsvæsen og grundlæggende 

rettigheder) og 24 (retssikkerhed, frihed og 

sikkerhed) åbnes, og til at drage omsorg 

for, at reformprocessen i Tyrkiet former sig 

efter EU's værdier og standarder; opfordrer 

Tyrkiet til at indgå i en fuldstændig dialog 

med Europarådet og 

Venedigkommissionen på områder 

vedrørende retsreformer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. er dybt foruroliget over forværringen af 

situationen i det sydøstlige Tyrkiet; 

anerkender Tyrkiets legitime ret til at 

bekæmpe terrorisme; understreger 

imidlertid, at sikkerhedsforanstaltninger 

skal gennemføres under iagttagelse af 

retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne; understreger, at 

antiterroroperationer skal være 

proportionale og ikke må antage form af 

kollektiv afstraffelse; fordømmer de 

særlige sikkerhedsstyrkers overgreb og 

kræver, at gerningsmændene bliver 

retsforfulgt;  

26. er dybt foruroliget over forværringen af 

situationen i det sydøstlige Tyrkiet; minder 

om, at den tyrkiske regering har et ansvar 

for at beskytte alle, som bor på dens 

territorium, uanset deres kulturelle eller 

religiøse oprindelse; anerkender Tyrkiets 

legitime ret til at bekæmpe terrorisme, jf. 

folkeretten; understreger imidlertid, at 

sikkerhedsforanstaltninger skal 

gennemføres under iagttagelse af 

retsstatsprincippet og 

menneskerettighederne; understreger, at 

alle operationer, som gennemføres af 

sikkerhedsstyrker, skal være proportionale 

og ikke må antage form af kollektiv 

afstraffelse; fordømmer de særlige 

sikkerhedsstyrkers overgreb og kræver, at 

gerningsmændene bliver retsforfulgt; 

kræver håndhævelse af den humanitære 

ret, således at alle de sårede kan modtage 

den pleje, som de har ret til; 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. fordømmer og finder ikke PKK's 

genoptagelse af voldshandlingerne 

retfærdiggjort og minder om, at denne 

organisation står på EU's liste over 

terrororganisationer; understreger, at der 

ikke findes nogen voldelig løsning på det 

kurdiske spørgsmål, og opfordrer 

indtrængende den tyrkiske regering til at 

påtage sig sit ansvar for at genoptage 

forhandlingerne med henblik på at nå frem 

til en altomfattende og levedygtig løsning 

på det kurdiske spørgsmål; opfordrer PKK 

til at nedlægge våbnene, afstå fra 

terrorangreb og til at anvende fredelige og 

lovlige midler til at fremsætte sine 

forhåbninger; fordømmer på det kraftigste 

angreb på sikkerhedsstyrker og civile; er i 

denne forbindelse dybt foruroliget over, at 

medlemmer af YPG-H-styrker bygger 

barrikader og graver skyttegrave; 

fastholder imidlertid, at fredelige 

protestaktioner får lov til at finde sted; 

27. udtrykker stor bekymring over, at 

udsigterne til at nå frem til en fredelig og 

demokratisk løsning på det kurdiske 

spørgsmål i Tyrkiet er alvorligt truede; 

understreger, at der ikke findes nogen 

voldelig løsning på det kurdiske spørgsmål, 

og opfordrer indtrængende den tyrkiske 

regering til at holde op med at slå ned på 

det kurdiske folk og alle mindretal og til 

at påtage sig sit ansvar for at genoptage 

forhandlingerne med henblik på at nå frem 

til en altomfattende og levedygtig løsning 

på det kurdiske spørgsmål; opfordrer PKK 

til at nedlægge våbnene, afstå fra 

terrorangreb og til at anvende fredelige og 

lovlige midler til at fremsætte sine 

forhåbninger; fordømmer på det kraftigste 

angreb på sikkerhedsstyrker og civile; er i 

denne forbindelse dybt foruroliget over, at 

medlemmer af YPG-H-styrker bygger 

barrikader og graver skyttegrave, og over 

NGO-rapporter om den alarmerende 

situation, som civilbefolkningen befinder 

sig i, især i Sur og Cizre; fastholder 

imidlertid, at fredelige protestaktioner skal 

få lov til at finde sted; 

Or. en 
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Punkt 28 a (nyt) 
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  28a. understreger, at opførelsen af PKK 

på EU's liste over terrororganisationer 

står i vejen for, at der etableres fred, 

dialog og forhandlinger, og også gør det 

nemmere at krænke 

menneskerettighederne; opfordrer derfor 

Rådet til at revidere listen og fjerne PKK 

fra den; opfordrer de tyrkiske 

myndigheder til at genoptage drøftelserne 

med PKK's ledere for at nå frem til en 

fredelig løsning på det kurdiske 

spørgsmål; 

Or. en 

 

 


