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Ändringsförslag  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

för GUE/NGL-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 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, under förutsättning 

att Turkiet först fullgör sina skyldigheter 

enligt förhandlingsramen. 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. 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet kräver att tullunionen 

utökas och att dess tillämpningsområde 

utvidgas till nya sektorer, bland annat 

jordbruksprodukter, tjänster och offentlig 

upphandling. Parlamentet noterar att 

förhandlingarna om detta ska inledas under 

andra halvåret 2016. Parlamentet påminner 

om att tullunionen endast kan nå sin fulla 

potential om Turkiet till fullo genomför 

tilläggsprotokollet gentemot samtliga 

medlemsstater. Parlamentet anser att 

Turkiets intressen bör beaktas i framtida 

frihandelsavtal som EU ingår med 

tredjeländer, särskilt när det gäller 

förhandlingarna om det transatlantiska 

partnerskapet för handel och 

investeringar (TTIP) mellan EU och 

USA. Parlamentet kräver en förbättring av 

den fria rörligheten för personer och en 

utökning av de interkulturella utbytena. 

5. Europaparlamentet kräver att tullunionen 

utökas och att dess tillämpningsområde 

utvidgas till nya sektorer, bland annat 

jordbruksprodukter, tjänster och offentlig 

upphandling. Parlamentet noterar att 

förhandlingarna om detta ska inledas under 

andra halvåret 2016. Parlamentet påminner 

om att tullunionen endast kan nå sin fulla 

potential om Turkiet till fullo genomför 

tilläggsprotokollet gentemot samtliga 

medlemsstater. Parlamentet kräver en 

förbättring av den fria rörligheten för 

personer och en utökning av de 

interkulturella utbytena. 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet upprepar att Turkiet 

ytterligare bör anpassa sin utrikespolitik till 

EU:s utrikespolitik, i enlighet med 

bestämmelserna i förhandlingsramen. 

Parlamentet anser att det är av största vikt 

att öka informationsutbytet i 

utrikespolitiska frågor och att bjuda in 

den turkiske utrikesministern att delta i 

rådets (utrikes frågor) möten när detta är 

relevant. Parlamentet betonar Turkiets 

strategiska betydelse för EU:s 

energitrygghet, eftersom landet är ett 

centralt transitland. Parlamentet anser att 

det är av största vikt att snabbt utveckla 

energisamarbetet och bredda 

transitkorridoren för energi genom Turkiet 

till EU. 

7. Europaparlamentet upprepar att Turkiet 

ytterligare bör anpassa sin utrikespolitik till 

EU:s utrikespolitik, i enlighet med 

bestämmelserna i förhandlingsramen. 

Parlamentet betonar Turkiets strategiska 

betydelse för EU:s energitrygghet, 

eftersom landet är ett centralt transitland. 

Parlamentet anser att det är av största vikt 

att snabbt utveckla energisamarbetet och 

bredda transitkorridoren för energi genom 

Turkiet till EU. 

Or. en 
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Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att stärka goda grannskapsförbindelser, 

vilka utgör en grundläggande del av 

förhandlingsramen och en väsentlig aspekt 

i utvidgningsprocessen. Parlamentet 

uppmanar i detta sammanhang Turkiet att 

utöka insatserna för att lösa kvarstående 

bilaterala problem, bland annat oavgjorda 

rättsliga åtaganden och tvister med sina 

omedelbara grannar kring land- och 

sjögränser och luftrum, i enlighet med FN-

stadgan och internationell rätt. Parlamentet 

uppmanar Turkiets regering att 

underteckna och ratificera 

Förenta nationernas havsrättskonvention 

(Unclos). Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen Turkiets regering att stoppa 

de upprepade kränkningarna av grekiskt 

luftrum och territorialvatten samt den 

turkiska militärens överflygningar över 

grekiska öar. Parlamentet uppmanar 

kraftfullt Turkiet och Armenien att arbeta 

för att normalisera sina förbindelser, 

genom att förutsättningslöst upprätta 

diplomatiska förbindelser, och kräver att 

gränsen mellan Turkiet och Armenien 

öppnas, vilket kan leda till förbättrade 

förbindelser, i synnerhet när det gäller det 

gränsöverskridande samarbetet och den 

8. Europaparlamentet upprepar behovet av 

att stärka goda grannskapsförbindelser, 

vilka utgör en grundläggande del av 

förhandlingsramen och en väsentlig aspekt 

i utvidgningsprocessen. I detta 

sammanhang beklagar parlamentet 

återigen att det hot om casus belli 

(anledning till krigsförklaring) som har 

uttalats av den turkiska 

nationalförsamlingen mot Grekland ännu 

inte har dragits tillbaka. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att utöka insatserna för 

att lösa kvarstående bilaterala problem, 

bland annat oavgjorda rättsliga åtaganden 

och tvister med sina omedelbara grannar 

kring land- och sjögränser och luftrum, i 

enlighet med FN-stadgan och internationell 

rätt. Parlamentet uppmanar Turkiets 

regering att underteckna och ratificera 

Förenta nationernas havsrättskonvention 

(Unclos). Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen Turkiets regering att stoppa 

de upprepade kränkningarna av grekiskt 

luftrum och territorialvatten samt den 

turkiska militärens överflygningar över 

grekiska öar. Parlamentet uppmanar 

kraftfullt Turkiet och Armenien att arbeta 

för att normalisera sina förbindelser, 

genom att förutsättningslöst upprätta 
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ekonomiska integrationen. diplomatiska förbindelser, och kräver att 

gränsen mellan Turkiet och Armenien 

öppnas, vilket kan leda till förbättrade 

förbindelser, i synnerhet när det gäller det 

gränsöverskridande samarbetet och den 

ekonomiska integrationen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser, i linje med 

EU:s åtagande om rättsstatsprincipen och 

grundläggande värden, att det i Turkiet 

finns ett akut behov av reformer av 

rättsväsendet liksom på området för 

grundläggande rättigheter och rättvisa, 

frihet och säkerhet. Utan att det föregriper 

medlemsstaternas ståndpunkter 

uppmanar parlamentet Europeiska 

unionens råd att, så snart de officiella 

öppningsriktmärkena har uppnåtts, föreslå 

öppnandet av kapitlen 23 (Rättsväsen och 

grundläggande rättigheter) och 24 

(Rättvisa, frihet och säkerhet) och att 

säkerställa att reformprocessen i Turkiet 

utformas på grundval av EU:s värderingar 

och standarder. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att fullt ut samarbeta med 

Europarådet och Venedigkommissionen 

när det gäller reformen av rättsväsendet. 

9. Europaparlamentet anser, i linje med 

EU:s åtagande om rättsstatsprincipen och 

grundläggande värden, att det i Turkiet 

finns ett akut behov av reformer av 

rättsväsendet liksom på området för 

grundläggande rättigheter och rättvisa, 

frihet och säkerhet. Parlamentet 

uppmanar Turkiet att fullgöra sina 

skyldigheter enligt förhandlingsramen så 

att Europeiska unionens råd, utan att det 

föregriper medlemsstaternas 

ståndpunkter, så snart de officiella 

öppningsriktmärkena har uppnåtts kan 

föreslå öppnandet av kapitlen 23 

(Rättsväsen och grundläggande rättigheter) 

och 24 (Rättvisa, frihet och säkerhet) och 

att säkerställa att reformprocessen i Turkiet 

utformas på grundval av EU:s värderingar 

och standarder. Parlamentet uppmanar 

Turkiet att fullt ut samarbeta med 

Europarådet och Venedigkommissionen 

när det gäller reformen av rättsväsendet. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Ändringsförslag  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet är djupt oroat över 

den försämrade situationen i sydöstra 

Turkiet. Parlamentet erkänner Turkiets 

legitima rätt att bekämpa terrorism, men 

betonar emellertid att säkerhetsåtgärder 

måste vidtas med respekt för 

rättsstatsprincipen och mänskliga 

rättigheter. Parlamentet understryker att 

insatserna för att bekämpa terrorism 
måste vara proportionerliga och inte får 

ske i form av kollektiva bestraffningar. 

Parlamentet fördömer de särskilda 

säkerhetsstyrkornas grova misskötsamhet 

och kräver att gärningsmännen ställs inför 

rätta.  

26. Europaparlamentet är djupt oroat över 

den försämrade situationen i sydöstra 

Turkiet. Parlamentet påminner om den 

turkiska regeringens ansvar att skydda 

alla befolkningar som lever inom dess 

område, oberoende av deras kulturella 

eller religiösa bakgrund. Parlamentet 

erkänner Turkiets legitima rätt att bekämpa 

terrorism, med iakttagande av 

internationell rätt, men betonar emellertid 

att säkerhetsåtgärder måste vidtas med 

respekt för rättsstatsprincipen och 

mänskliga rättigheter. Parlamentet 

understryker att alla insatser av 

säkerhetsstyrkor måste vara 

proportionerliga och får inte ske i form av 

kollektiva bestraffningar. Parlamentet 

fördömer de särskilda säkerhetsstyrkornas 

grova misskötsamhet och kräver att 

gärningsmännen ställs inför rätta. 

Parlamentet kräver att humanitär rätt 

tillämpas så att skadade kan få den vård 

som de har rätt till. 

Or. en 
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Ändringsförslag  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet fördömer och anser 

det inte berättigat att PKK, som 

fortfarande finns med på EU:s 

förteckning över terroristorganisationer, 

åter har börjat tillgripa våld. Parlamentet 

betonar att våld inte kan lösa den kurdiska 

frågan och uppmanar eftertryckligen den 

turkiska regeringen att ta sitt ansvar och 

omedelbart återuppta förhandlingarna för 

att uppnå en heltäckande och varaktig 

lösning på den kurdiska frågan. 

Parlamentet uppmanar PKK att lägga ner 

sina vapen, överge terroristtaktiken och 

använda fredliga och lagliga metoder för 

att uttrycka sina förväntningar. Parlamentet 

fördömer kraftfullt alla angrepp mot 

säkerhetsstyrkor och civila. Parlamentet är 

i detta sammanhang djupt oroat över att 

YPG-H-milisen har börjat uppföra 

barrikader och gräva skyttegravar, men 

framhåller dock att fredliga protester måste 

tillåtas. 

27. Europaparlamentet uttrycker djup oro 

över att utsikterna att uppnå en fredlig 

och demokratisk lösning på den kurdiska 

frågan i Turkiet är allvarligt hotade. 

Parlamentet betonar att våld inte kan lösa 

den kurdiska frågan, och uppmanar 

eftertryckligen den turkiska regeringen att 

få ett slut på förtrycket mot den kurdiska 

befolkningen och alla minoriteter samt att 

ta sitt ansvar och omedelbart återuppta 

förhandlingarna för att uppnå en 

heltäckande och varaktig lösning på den 

kurdiska frågan. Parlamentet uppmanar 

PKK att lägga ner sina vapen, överge 

terroristtaktiken och använda fredliga och 

lagliga metoder för att uttrycka sina 

förväntningar. Parlamentet fördömer 

kraftfullt alla angrepp mot säkerhetsstyrkor 

och civila. Parlamentet är i detta 

sammanhang djupt oroat över att YDG-H-

milisen har börjat uppföra barrikader och 

gräva skyttegravar och över rapporter från 

icke-statliga organisationer om den 

alarmerande situationen för civila, 

särskilt i Sur och Cizre, men framhåller 

dock att fredliga protester måste tillåtas. 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González Peñas, João 

Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari 

för GUE/NGL-gruppen 

Ana Gomes, Bart Staes, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  28a. Europaparlamentet understryker att 

det faktum att PKK finns på EU:s 

förteckning över terroristorganisationer 

står i vägen för etableringen av fred, 

dialog och förhandlingar, samtidigt som 

det möjliggör brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Parlamentet uppmanar 

därför rådet att se över förteckningen och 

stryka PKK från den. Parlamentet 

uppmanar de turkiska myndigheterna att 

återuppta samtal med PKK-ledarna om 

hur man ska få till stånd en fredlig 

lösning på den kurdiska frågan. 

Or. en 

 

 


