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Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari 
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Forslag til beslutning B8-0442/2016 

Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager på det kraftigste 

intimideringen og forfølgelsen af over 1 

000 akademikere, som har underskrevet en 

appel om fred; understreger, at 

gerningsmændene til mordet på advokaten 

Tahir Elci – som satte sit liv ind på at 

forsvare fred og menneskerettigheder – 

skal stilles til ansvar for deres ugerning; 

udtrykker dyb bekymring over retslige 

undersøgelser rettet mod primært HDP-

medlemmer såvel som den fortsatte 

fængsling og afskedigelse af lokale 

borgmestre, herunder 25 medborgmestre, 

og trusler fremsat mod mange kurdiske 

politikere; 

32. beklager på det kraftigste 

intimideringen og forfølgelsen af over 

1000 akademikere, som har underskrevet 

en appel om fred; kræver i denne 

sammenhæng løsladelse af de fængslede 

personer og fordømmer fængslingen i 

isolation af prof. Muzaffer Kaya, Kıvanç 

Ersoy og Esra Mungan-Gürsoy; 
understreger, at gerningsmændene til 

mordet på advokaten Tahir Elci – som satte 

sit liv ind på at forsvare fred og 

menneskerettigheder – skal stilles til ansvar 

for deres ugerning; udtrykker dyb 

bekymring over retslige undersøgelser 

rettet mod primært HDP-medlemmer såvel 

som den fortsatte fængsling og 

afskedigelse af lokale borgmestre, herunder 

25 medborgmestre, og trusler fremsat mod 

mange kurdiske politikere; 

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, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 
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Forslag til beslutning B8-0442/2016 

Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten om Tyrkiet 

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. beklager aktiveringen den 29. 

november 2015 af EU's og Tyrkiets fælles 

handlingsplan om flygtninge og 

migrationsforvaltning og udtrykker dyb 

bekymring over det hurtigt stigende antal 

rapporter om, at flygtninges 

menneskerettigheder bliver krænket 

(tvangsforflytning, vilkårlig 

tilbageholdelse, ingen retlig status);  

fremhæver, at det EU-tyrkiske samarbejde 

om migration ikke bør hægtes sammen 

med tidsplanen, indholdet eller 

konditionaliteten af forhandlingsprocessen; 

beklager, at  EU's og Tyrkiets fælles 

handlingsplan om flygtninge og 

migrationsforvaltning fuldstændig lader 

migranters og flygtninges virkelige 

situation i Tyrkiet ude af betragtning, og 

at den er blevet afvist af internationale 

organisationer såsom UNHCR og NGO'er 

som uforenelig med EU-retten og 

folkeretten; mener, at "udlicitering" af 

flygtningekrisen til Tyrkiet ikke er en 

troværdig løsning på problemet på lang 

sigt; understreger i lyset heraf, at 

samarbejde om migration hverken bør 

anvendes som et forhandlingselement 

eller udelukkende være betinget af en 
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optrapning af grænsekontroller eller 

tiltrædelsesprocessen, men bør ske i 

migranternes og asylansøgernes interesse 

og under anerkendelse af deres 

rettigheder; 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;  

Or. en 
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Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 
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Forslag til beslutning B8-0442/2016 

Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. anerkender, at Tyrkiet indtil for nylig 

førte en åben-dør-politik over for syriske 

flygtninge; roser de nye regler, der er 

trådt i kraft under den tyrkiske 

visumordning, som allerede har banet vej 

for et brat fald i antallet af irregulære 

grænseoverskridelser; understreger dog, 

at der skal indføres en meget strammere 

visumpolitik, i tråd med EU's 

visumpolitik, over for lande, der udgør en 

betydelig kilde til illegal migration med 

henblik på at dæmme op for 

tilstrømningen af migranter, som på 

ingen måde har brug for international 

beskyttelse, via Tyrkiet til Europa; 
understreger, at Tyrkiet har brug for al 

assistance for at forbedre sikringen af sin 

grænse og optrappe bekæmpelsen af 

menneskesmuglere; opfordrer Tyrkiet til at 

anlægge en nul-tolerancepolitik og træffe 

effektive skridt til at standse 

menneskesmuglere og strømmen af 

flygtninge mod de græske øer, der 

medfører alvorlige humanitære, politiske, 

sociale og sikkerhedsmæssige problemer 

inden for EU; tilskynder til øget 

samarbejde mellem Tyrkiet, Bulgarien og 

Grækenland om redningsaktioner i Det 

41. anerkender, at Tyrkiet indtil for nylig 

førte en åben-dør-politik over for syriske 

flygtninge, og opfordrer til genindførelse 

af den; understreger, at Tyrkiet har brug 

for al assistance i dets indsats for at 

bekæmpe menneskesmuglere, og minder 

om, at dette hovedsageligt kan opnås ved 

at give flygtninge direkte adgang fra 

Tyrkiet til EU; opfordrer Tyrkiet til at 

anlægge en nul-tolerancepolitik og træffe 

effektive skridt til at standse 

menneskesmuglere; opfordrer 

indtrængende til, at der øjeblikkeligt 

indføres en massiv og bindende 

genbosættelsesordning direkte fra Tyrkiet 

til EU-medlemsstater, hvilket også vil 

mindske risikoen for tab af menneskeliv 

på havet som følge af strømmen af 

flygtninge mod de græske øer; tilskynder 

Tyrkiet til at øge sin indsats vedrørende 

redningsaktioner i dets territorialfarvand, 

sikre bedre samarbejde mellem dets egne 

og Grækenlands kompetente 

redningskoordineringscentre og udvide 

den bilaterale informationsudveksling 

vedrørende tilfælde af havsnød; 

anerkender, at forholdsregler rettet mod 

smugleri kun kan være virkningsfulde i 
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Ægæiske Hav og opfordrer Frontex til at 

yde støtte til den tyrkiske kystvagt og 

udvide den bilaterale 

informationsudveksling; anerkender, at 

forholdsregler rettet mod smugleri kun kan 

være virkningsfulde i kombination med 

indførelsen af ufarlige og lovlige ruter for 

flygtninge og asylansøgere, der vil ind i 

Den Europæiske Union; 

kombination med indførelsen af ufarlige og 

lovlige ruter for flygtninge og 

asylansøgere, der vil ind i Den Europæiske 

Union; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0442/2016 

Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41a. beklager dybt, at de tyrkiske 

myndigheder har sendt et antal syrere 

tilbage til deres krigshærgede land; 

beklager, at EU og dets medlemsstater 

overvejer at sætte Tyrkiet på en liste over 

såkaldte sikre lande, især i lyset af den 

stadig værre situation for så vidt angår 

retsstatsforhold, demokrati og 

menneskerettigheder, især i det østlige 

Tyrkiet, og frygter, at en opførelse af 

Tyrkiet på denne liste vil være til skade 

for den ret, som de mænd og kvinder, der 

lider under undertrykkelse i Tyrkiet, har 

til at anmode om asyl;  beklager dybt det 

pres, som udøves af Den Europæiske 

Union og dens medlemsstater på Tyrkiet 

til at anvende en meget strengere 

visumpolitik over for andre lande;  

Or. en 



 

AM\1091935DA.doc  PE579.859v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.4.2016 B8-0442/31 

Ændringsforslag  31 
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Forslag til beslutning B8-0442/2016 

Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. glæder sig over, at de tyrkiske 

myndigheder og UNHCR i Tyrkiet 

harmoniserer deres databaser med 

registrering af flygtninge i ét samlet 

registreringssystem; finder det presserende 

at undersøge tekniske metoder til at gøre 

denne database interoperabel og 

kompatibel med den europæiske database 

til registrering af asylansøgere, Eurodac; 

understreger, at det ligeledes er vigtigt, at 

flygtninge, når de forlader Tyrkiet for at 

tage til Europa, slettes i den tyrkiske 

database; 

43. glæder sig over, at de tyrkiske 

myndigheder og UNHCR i Tyrkiet 

harmoniserer deres databaser med 

registrering af flygtninge i ét samlet 

registreringssystem;  

Or. en 
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Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

2015-rapporten om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. understreger, at gennemførelse af 

tilbagetagelsesaftalen over for samtlige 

medlemsstater har afgørende betydning 

for EU, eftersom denne aftale åbner 

mulighed for en mere effektiv 

tilbagesendelsespolitik i forhold til 

migranter, der ikke har behov for 

international beskyttelse; glæder sig over 

den politiske aftale, som de to parter 

nåede til enighed om på topmødet mellem 

EU og Tyrkiet den 29. november om, at 

aftalen vil finde anvendelse fuldt ud fra 

juni 2016; opfordrer alle parter til i fuldt 

og effektivt omfang at implementere de 

eksisterende bilaterale 

tilbagetagelsesaftaler og til at sikre, at 

tilbagesendte flygtninges grundlæggende 

rettigheder respekteres til fulde; 

44. beklager indgåelsen af 

tilbagetagelsesaftalen den 1. oktober 2014, 

som kun kan være til skade for 

bestræbelserne på at åbne lovlige 

migrationsruter og for migranternes og 

flygtningenes rettigheder, eftersom de 

retsinstrumenter, i henhold til hvilke disse 

befolkningsgrupper modtager beskyttelse i 
Tyrkiet, er svage; kræver, at Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstols 

afgørelser på dette område respekteres og 

implementeres, også når de berører 

medlemsstater;  

Or. en 
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2015-rapporten om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

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. tilskynder den tyrkiske regering 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 ikke kan gøres 

afhængig af, at grænsekontroller 

optrappes, men at den er et mål i sig selv i 

forbindelse med gennemførelsen af den 

universelle ret til fri bevægelighed; 

anmoder Kommissionen om at yde mere 

teknisk bistand til opfyldelse af 

visumliberaliseringskøreplanens 

betingelser; 

Or. en 
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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. 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 Kommissionen til at intensivere 

sine bestræbelser på at inddrage de 

tyrkiske cyprioter i forberedelserne på den 

fuldstændige harmonisering med EU 

inden for rammerne af en samlet løsning; 

tilskynder formanden for Europa-

Parlamentet til at tage de fornødne skridt, 

når en løsningsaftale foreligger; 

Or. en 

 

 


