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Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. er yderst bekymret over de påstande, 

som Eren Erdem, parlamentsmedlem for 

oppositionspartiet CHP (Det 

Republikanske Folkeparti), har fremsat om, 

at den tyrkiske stat muligvis har været 

indblandet i at fremskaffe samtlige de 

nødvendige materialer til ISIL/Daeshs 

fremstilling af saringas, der blev brugt til 

gasangreb i Syrien i august 2013; 

opfordrer til en tilbundsgående 

efterforskning af de påstande, der er blevet 

fremsat af den fælles 

efterforskningsmekanisme nedsat under FN 

og Organisationen for Forbud mod 

Kemiske Våben (OPCW) og til en rapport 

til FN's Sikkerhedsråd, jf. Sikkerhedsrådets 

resolution 2118 (af 2013); 

14. noterer sig de påstande, som Eren 

Erdem, parlamentsmedlem for 

oppositionspartiet CHP (Det 

Republikanske Folkeparti), har fremsat om, 

at den tyrkiske stat muligvis har været 

indblandet i at levere materialer til 

fremstilling af saringas; opfordrer til en 

tilbundsgående efterforskning af disse 

påstande ved den fælles 

efterforskningsmekanisme nedsat under FN 

og Organisationen for Forbud mod 

Kemiske Våben (OPCW) og til en rapport 

til FN's Sikkerhedsråd, jf. Sikkerhedsrådets 

resolution 2118 (2013); 

Or. en 



 

AM\1091934DA.doc  PE579.859v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

11.4.2016 B8-0442/43 

Ændringsforslag  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0442/2016 

Kati Piri 

for Udenrigsudvalget 

Rapport for 2015 om Tyrkiet 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 
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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. finder PKK's genoptagelse af 

voldshandlingerne dybt beklagelig; 

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 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; 
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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. finder PKK's genoptagelse af 

voldshandlingerne dybt beklagelig; 

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; fastholder imidlertid, at fredelige 

protestaktioner får lov til at finde sted; 

Or. en 
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Punkt 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. glæder sig over Tyrkiets deltagelse i 

den globale koalition mod ISIL og at 

landet har åbnet dets baser for USA's og 

koalitionens styrker; opfordrer 

indtrængende Tyrkiet til at agere under 

udvisning af den nødvendige beherskelse 

og i nøje samarbejde med landets vestlige 

allierede; 

34. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at 

udvise den fornødne tilbageholdenhed og 

at samarbejde fuldt ud med sine vestlige 

allierede i kampen mod Islamisk Stat i 

Irak og Levanten (ISIL); 

Or. en 
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Punkt 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  31a. opfordrer til, at 

isolationsfængslingen af PKK-lederen 

Abdullah Öcalan bringes til ophør i lyset 

af, at flere særlige FN-rapportører 

gentagne gange har fastslået, at langvarig 

isolationsfængsling udgør en form for 

grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling og kan udgøre 

tortur; 

Or. en 
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Punkt 46 
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46. udtaler sig anerkendende om de 

væsentlige fremskridt, der er gjort i 

forhandlingerne om en genforening af 

Cypern under ledelse af FN's særlige 

udsending; glæder sig over den fælles 

erklæring af 11. februar 2014 af de to 

ledere som et grundlag for en løsning; 

støtter en udvikling af Republikken 

Cypern hen imod en føderation bestående 

af to samfund og to zoner med én 

suverænitet, en enkelt international status 

og ét statsborgerskab med politisk lighed 

mellem de to befolkningsgrupper og lige 

muligheder for alle landets borgere, uden 

hermed at foregribe den endelige løsning 

og i tråd med de relevante resolutioner fra 

FN's Sikkerhedsråd og folkeretten; bifalder 

den konstruktive tilgang anlagt af lederne 

af både det græsk- og det tyrkisk-

cypriotiske samfund på øen og deres 

målbevidste og utrættelige bestræbelser på 

at nå frem til en retfærdig, omfattende og 

levedygtig løsning så snart som muligt; 

understreger, at det er vigtigt at finde en 

løsning på det årtier lange Cypern-problem 

for hele regionen såvel som for 

Europa/EU; glæder sig derfor over 

muligheden for en ny folkeafstemning om 

genforening og opfordrer alle parter til at 

bidrage til et positivt resultat; 

46. udtaler sig anerkendende om de 

væsentlige fremskridt, der er gjort i 

forhandlingerne om en genforening af 

Cypern under ledelse af FN's særlige 

udsending; glæder sig over den fælles 

erklæring af 11. februar 2014 af de to 

ledere som et grundlag for en løsning; går 

ind for dannelse af en føderation 

bestående af to samfund og to zoner med 

fælles suverænitet, fælles international 

status og fælles statsborgerskab med 

politisk lighed mellem de to 

befolkningsgrupper og lige muligheder for 

alle landets borgere, uden hermed at 

foregribe den endelige løsning og i tråd 

med de relevante resolutioner fra FN's 

Sikkerhedsråd og folkeretten; bifalder den 

konstruktive tilgang anlagt af lederne af 

både det græsk- og det tyrkisk-cypriotiske 

samfund på øen og deres målbevidste og 

utrættelige bestræbelser på at nå frem til en 

retfærdig, omfattende og levedygtig 

løsning så snart som muligt; understreger, 

at det er vigtigt at finde en løsning på det 

årtier lange Cypern-problem for hele 

regionen såvel som for Europa/EU; glæder 

sig derfor over muligheden for en ny 

folkeafstemning om genforening og 

opfordrer alle parter til at bidrage til et 

positivt resultat; 
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