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11.4.2016 B8-0442/27 

Ändringsförslag  27 

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, Marisa Matias, 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 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet beklagar kraftfullt 

trakasserierna och åtalen mot över 

1 000 akademiker som undertecknat ett 

upprop för fred. Parlamentet understryker 

att de personer som bär ansvaret för mordet 

på juristen Tahir Elçi – som ägnade sitt liv 

åt fred och mänskliga rättigheter – måste 

ställas inför rätta. Parlamentet är allvarligt 

oroat över de rättsliga utredningar som 

främst riktas mot HDP-medlemmar, liksom 

över de lokala borgmästare, varav 

25 medborgmästare, som sitter i förvar och 

som avsatts samt de hot som många 

kurdiska politiker utsätts för. 

32. Europaparlamentet beklagar kraftfullt 

trakasserierna och åtalen mot över 

1 000 akademiker som undertecknat ett 

upprop för fred. Parlamentet begär i detta 

sammanhang att de personer som 

fängslats ska släppas på fri fot, och 

fördömer beslutet att sätta 

universitetslärarna Muzaffer Kaya, 

Kıvanç Ersoy och Esra Mungan-Gürsoy i 

isoleringsceller. Parlamentet understryker 

att de personer som bär ansvaret för mordet 

på juristen Tahir Elçi – som ägnade sitt liv 

åt fred och mänskliga rättigheter – måste 

ställas inför rätta. Parlamentet är allvarligt 

oroat över de rättsliga utredningar som 

främst riktas mot HDP-medlemmar, liksom 

över de lokala borgmästare, varav 

25 medborgmästare, som sitter i förvar och 

som avsatts samt de hot som många 

kurdiska politiker utsätts för. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Ändringsförslag  28 

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, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

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 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 beklagar djupt att 

den gemensamma handlingsplanen mellan 

EU och Turkiet om flyktingar och 

migrationshantering började tillämpas den 

29 november 2015 och är mycket oroat 

över det snabbt ökande antalet rapporter 

om att de mänskliga rättigheterna 

åsidosätts (deportationer, godtyckliga 

frihetsberövanden, avsaknad av rättslig 

status). Parlamentet betonar att 

migrationssamarbetet mellan EU och 

Turkiet inte bör kopplas till 

förhandlingsprocessens tidsplan, innehåll 

och villkor. Parlamentet beklagar att den 

gemensamma handlingsplanen mellan 

EU och Turkiet om flyktingar och 

migrationshantering helt bortser från den 

verkliga situationen för migranter och 

flyktingar i Turkiet, och påminner om att 

internationella organisationer som 

UNHCR och icke-statliga organisationer 

har slagit fast att handlingsplanen är 

oförenlig med EU-rätten och 

internationell rätt. Att lägga ut 

flyktingkrisen på Turkiet är ingen trovärdig 

långsiktig lösning på problemet. 

Parlamentet betonar här att 

migrationssamarbetet inte bör fungera 
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som en bricka i förhandlingarna eller 

enbart villkoras av skärpta 

gränskontroller eller 

anslutningsprocessen, utan också 

genomföras så att invandrarnas och de 

asylsökandes intressen beaktas och deras 

rättigheter erkänns. 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.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Ändringsförslag  29 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

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 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet uppskattar att 

Turkiet tills nyligen har hållit fast vid en 

öppen gränspolitik för syriska flyktingar. 

Parlamentet gläder sig över att nya regler 

har trätt i kraft i det turkiska 

viseringssystemet, som redan har banat 

väg för ett kraftigt minskat antal olagliga 

inresor. Parlamentet betonar dock att en 

mycket strängare viseringspolitik, i linje 

med EU:s viseringspolitik, måste 

tillämpas gentemot länder som utgör en 

stor källa till irreguljär migration, för att 

minska tillströmningen av migranter som 

inte är i behov av internationellt skydd via 

Turkiet till EU. Parlamentet understryker 

att Turkiet behöver allt stöd för att strama 

åt säkerheten vid sina gränser och stärka 
sin kamp mot människosmugglare. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att visa 

nolltolerans och vidta effektiva åtgärder för 

att stoppa människohandlarna och 

flyktingströmmen mot de grekiska öarna, 

som orsakar allvarliga humanitära, 

politiska, sociala och säkerhetsrelaterade 

problem i EU. Parlamentet uppmuntrar till 

mer samarbete mellan Turkiet, Bulgarien 

och Grekland vid sök- och 

räddningsinsatser i Egeiska havet, och 

41. Europaparlamentet uppskattar att 

Turkiet tills nyligen har hållit fast vid en 

öppen gränspolitik för syriska flyktingar, 

och begär att denna politik ska 

återupptas. Parlamentet understryker att 

Turkiet behöver allt stöd i sin kamp mot 

människosmugglare, och påminner om att 

det i detta syfte i första hand är viktigt att 

erbjuda flyktingar direkta lagliga 

möjligheter till inresa från Turkiet till EU. 

Parlamentet uppmanar Turkiet att visa 

nolltolerans och vidta effektiva åtgärder för 

att stoppa människohandlarna. 

Parlamentet vädjar om att det ska införas 

ett omedelbart, massivt och bindande 

system för vidarebosättning direkt från 

Turkiet till EU, vilket även skulle minska 

risken för att människor förolyckas till 

sjöss i samband med flyktingströmmen till 

de grekiska öarna. Parlamentet uppmuntrar 

Turkiet att öka sina insatser när det gäller 

sök- och räddningsinsatser på sina 

territorialvatten, säkerställa ett bättre 

samarbete mellan sina och Greklands 

behöriga samordningscentralet för 

räddningsinsatser och stärka det bilaterala 

informationsutbytet när det gäller 

incidenter med personer i sjönöd. 
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uppmanar Frontex att erbjuda stöd till 

den turkiska kustbevakningen och stärka 

det bilaterala informationsutbytet. 

Parlamentet erkänner att åtgärder mot 

olaglig smuggling endast kan bli 

verkningsfulla tillsammans med införandet 

av säkra och lagliga vägar för flyktingar 

och asylsökande in i EU. 

Parlamentet erkänner att åtgärder mot 

olaglig smuggling endast kan bli 

verkningsfulla tillsammans med införandet 

av säkra och lagliga vägar för flyktingar 

och asylsökande in i EU. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Ändringsförslag  30 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, 

Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, 

Martina Michels 

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 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  41a. Europaparlamentet beklagar djupt 

att de turkiska myndigheterna har skickat 

tillbaka en del syrier till deras 

krigshärjade hemland. Parlamentet 

beklagar att EU och dess medlemsstater 

överväger att föra upp Turkiet på en lista 

över så kallade säkra länder, särskilt med 

tanke på att situationen för 

rättssäkerheten, demokratin och de 

mänskliga rättigheterna har försämrats i 

synnerhet i den östra delen av Turkiet. 

Parlamentet befarar att uppförandet på 

denna lista kommer att inverka menligt på 

rätten att söka asyl för de män och 

kvinnor som är förtryckta i Turkiet. 

Parlamentet beklagar djupt EU:s och 

medlemsstaternas påtryckningar på 

Turkiet att tillämpa en mycket strängare 

viseringspolitik gentemot andra länder.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Ändringsförslag  31 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

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 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet ser positivt på att 

turkiska myndigheter och UNHCR i 

Turkiet harmoniserar sina databaser för 

registrering av flyktingar till ett enda 

registreringssystem. Det är brådskande att 

hitta tekniska sätt att göra denna databas 

driftskompatibel och förenlig med den 

europeiska databasen för registreringen 

av asylsökande, Eurodac. Parlamentet 

betonar att det också är viktigt att 

flyktingar som lämnar Turkiet för att resa 

till EU avregistreras från den turkiska 

databasen. 

43. Europaparlamentet ser positivt på att 

turkiska myndigheter och UNHCR i 

Turkiet harmoniserar sina databaser för 

registrering av flyktingar till ett enda 

registreringssystem.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

11.4.2016 B8-0442/32 

Ändringsförslag  32 

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, 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 44 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

44. Europaparlamentet betonar att 

genomförandet av återtagandeavtalet med 

alla medlemsstater är mycket viktigt för 

EU eftersom det möjliggör en mer 

verkningsfull återvändandepolitik när det 

gäller migranter som inte är i behov av 

internationellt skydd. Parlamentet 

välkomnar den politiska överenskommelse 

som nåddes mellan de två parterna vid 

toppmötet mellan EU och Turkiet den 29 

november 2015 för att återtagandeavtalet 

mellan EU och Turkiet skulle bli fullt 

tillämpligt från och med juni 2016. 

Parlamentet uppmanar samtliga parter att 

genomföra de befintliga bilaterala 

återtagandeavtalen fullt ut och på ett 

ändamålsenligt sätt och att se till att de 

återsända migranternas grundläggande 

rättigheter respekteras fullt ut. 

44. Europaparlamentet beklagar ingåendet 

av återtagandeavtalet den 1 oktober 2014, 

vilket bara kan skada insatserna för att 

öppna lagliga migrationsvägar och 

urholka migranternas och flyktingarnas 

rättigheter, med tanke på att de rättsliga 

instrument som kan skydda dem i Turkiet 

är svaga. Parlamentet begär att 

Europadomstolens domar på detta 

område ska respekteras och genomföras, 

även när de berör medlemsstater.  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Ändringsförslag  33 

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, 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 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 uppmuntrar den 

turkiska regeringen att fullt ut och på ett 

icke-diskriminerande sätt uppfylla 

kriterierna i färdplanen för 

viseringsliberalisering gentemot alla 

medlemsstater. Parlamentet påminner om 

att viseringsliberalisering inte kan 

villkoras av skärpta gränskontroller, utan 

i sig utgör ett mål i samband med 

genomförande av den universella rätten 

till fri rörlighet. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla ytterligare 

tekniskt stöd för att villkoren i färdplanen 

ska uppfyllas. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Ändringsförslag  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

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 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 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 kommissionen att intensifiera 

sitt arbete för att föra samtal med 

turkcyprioterna som förberedelse för den 

fullständiga harmoniseringen med EU 

inom ramen för en helhetslösning. 

Parlamentet uppmuntrar sin talman att 

vidta alla nödvändiga åtgärder i händelse 

av ett avtal. 

Or. en 

 

 


