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11.4.2016 B8-0442/42 

Ändringsförslag  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet är ytterst oroat över 

anklagelserna från Eren Erdem, 

parlamentsledamot från oppositionspartiet 

Republikanska folkpartiet (CHP), om att 

den turkiska staten kan ha deltagit i 

tillhandahållandet av allt nödvändigt 

material för att producera saringas till 

IS/Daish, vilket ledde till gasangreppen i 

Syrien i augusti 2013. Parlamentet 

uppmanar den gemensamma 

utredningsmekanism som inrättats av FN 

och Organisationen för förbud mot 

kemiska vapen (OPCW) att göra en 

grundlig utredning av dessa anklagelser 

och rapportera till FN:s säkerhetsråd i 

enlighet med dess resolution 2118 (2013).  

14. Europaparlamentet noterar 

anklagelserna från Eren Erdem, 

parlamentsledamot från oppositionspartiet 

Republikanska folkpartiet (CHP), om att 

den turkiska staten kan ha deltagit i 

tillhandahållandet av material som behövs 

för att producera saringas. Parlamentet 

uppmanar den gemensamma 

utredningsmekanism som inrättats av FN 

och Organisationen för förbud mot 

kemiska vapen (OPCW) att göra en 

grundlig utredning av dessa anklagelser 

och rapportera till FN:s säkerhetsråd i 

enlighet med dess resolution 2118 (2013). 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Ändringsförslag  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 beklagar djupt att 

PKK 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 djupt oroat över 

att YDG-H-milisen har börjat uppföra 

barrikader och gräva skyttegravar, men 

framhåller dock att fredliga protester måste 

tillåtas. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Ändringsförslag  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

för Verts/ALE-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 beklagar djupt att 

PKK 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 men framhåller dock att fredliga 

protester måste tillåtas. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Ändringsförslag  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet välkomnar 

Turkiets deltagande i den globala 

koalitionen mot Daish och öppnandet av 

dess baser för USA och 

koalitionsstyrkorna. Parlamentet 

uppmanar med kraft Turkiet att agera med 

nödvändig återhållsamhet och i fullt 

samarbete med sina allierade i väst. 

34. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

Turkiet att agera med nödvändig 

återhållsamhet och i fullt samarbete med 

sina allierade i väst för att bekämpa 

Islamiska staten i Irak och Levanten 

(Isil). 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Ändringsförslag  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 31a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  31a. Europaparlamentet kräver att PKK-

ledaren Abdullah Öcalan släpps ur 

isoleringscell, med hänsyn till att flera av 

FN:s särskilda rapportörer upprepade 

gånger uttalat sig om att långvarig 

isolering utgör en grym, omänsklig eller 

kränkande behandling som kan likställas 

med tortyr. 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Ändringsförslag  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

för utskottet för utrikesfrågor 

2015 års rapport om Turkiet 

Förslag till resolution 

Punkt 46 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

46. Europaparlamentet lovordar de 

betydande framsteg som gjorts i samtalen 

om Cyperns återförening, under ledning av 

FN. Parlamentet välkomnar den 

gemensamma förklaringen av den 

11 februari 2014 från de båda ledarna, 

vilken kan ligga till grund för en lösning. 

Utan att föregripa det slutliga avtalet stöder 

parlamentet utvecklingen av Republiken 

Cypern till en federation som omfattar 

båda befolkningsgrupper och båda zoner, 

med en enda suveränitet, en enda 

internationell juridisk person och ett enda 

medborgarskap, där politisk jämlikhet 

råder mellan de två befolkningsgrupperna 

och det finns lika möjligheter för alla 

medborgare, i linje med relevanta 

resolutioner från FN:s säkerhetsråd samt 

internationell rätt. Parlamentet berömmer 

den konstruktiva strategi som ledarna för 

öns grekcypriotiska respektive 

turkcypriotiska befolkningsgrupp tillämpar, 

liksom deras beslutsamhet och outtröttliga 

insatser för att uppnå en rättvis, 

övergripande och hållbar lösning så snart 

som möjligt. Parlamentet betonar hur 

viktigt det är för hela regionen och för 

Europa/EU att finna en lösning på 

Cypernfrågan, som pågått i årtionden. 

Parlamentet välkomnar därför möjligheten 

till en ny folkomröstning om återförening 

46. Europaparlamentet lovordar de 

betydande framsteg som gjorts i samtalen 

om Cyperns återförening, under ledning av 

FN. Parlamentet välkomnar den 

gemensamma förklaringen av den 

11 februari 2014 från de båda ledarna, 

vilken kan ligga till grund för en lösning. 

Utan att föregripa det slutliga avtalet stöder 

parlamentet bildandet av en federation som 

omfattar båda befolkningsgrupper och båda 

zoner, med en enda suveränitet, en enda 

internationell juridisk person och ett enda 

medborgarskap, där politisk jämlikhet 

råder mellan de två befolkningsgrupperna 

och det finns lika möjligheter för alla 

medborgare, i linje med relevanta 

resolutioner från FN:s säkerhetsråd samt 

internationell rätt. Parlamentet berömmer 

den konstruktiva strategi som ledarna för 

öns grekcypriotiska respektive 

turkcypriotiska befolkningsgrupp tillämpar, 

liksom deras beslutsamhet och outtröttliga 

insatser för att uppnå en rättvis, 

övergripande och hållbar lösning så snart 

som möjligt. Parlamentet betonar hur 

viktigt det är för hela regionen och för 

Europa/EU att finna en lösning på 

Cypernfrågan, som pågått i årtionden. 

Parlamentet välkomnar därför möjligheten 

till en ny folkomröstning om återförening 

och uppmanar samtliga parter att bidra till 
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och uppmanar samtliga parter att bidra till 

ett positivt resultat. 

ett positivt resultat. 

Or. en 

 


