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Ändringsförslag  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet 

Gemensamt förslag till resolution 

Skäl N 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

N. Trots att den turkiska 

statsförfattningen föreskriver 

religionsfrihet, fri religionsutövning och 

privat spridning av religiösa 

föreställningar, och förbjuder 

diskriminering på religiösa grunder, så 

utsätts religiösa minoriteter ändå för 

verbala och fysiska attacker, stigmatisering 

och socialt tryck i skolor och i 

samhällslivet, diskriminering och problem 

med att lagligen kunna upprätta platser för 

utövning av sin religion. 

N. Trots att den turkiska 

statsförfattningen föreskriver 

religionsfrihet, fri religionsutövning och 

privat spridning av religiösa 

föreställningar, och förbjuder 

diskriminering på religiösa grunder, så 

utsätts religiösa minoriteter ändå för 

verbala och fysiska attacker, stigmatisering 

och socialt tryck i skolor och i 

samhällslivet, diskriminering och problem 

med att lagligen kunna upprätta platser för 

utövning av sin religion. Det kristna 

kulturarvet har antingen allvarligt 

skadats eller förstörts. Turkiet har erfarit 

en oroväckande islamisk radikalisering 

sedan president Erdoğan och hans parti 

AKP tog över. 

Or. en 
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Ändringsförslag  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

  5a. Europaparlamentet kräver ett 

omedelbart tillbakadragande av turkiska 

styrkor från syriskt territorium och ett 

omedelbart eldupphör. Parlamentet 

understryker att alla tänkbara åtgärder 

måste vidtas för att undvika en ny 

humanitär kris. Parlamentet fördömer 

starkt varje fortsatt militär insats av den 

turkiska militären i Syrien. Parlamentet 

är oroat över den humanitära situationen 

i regionen. Parlamentet befarar att den 

turkiska arméns offensiv skulle kunna 

leda till en ny flyktingkris i detta område, 

eftersom 5 000 människor redan är 

internflyktingar i regionen, och att detta 

också skulle kunna påverka Europa och 

EU. Parlamentet påminner den turkiska 

regeringen om att den lokala kurdiska 

milisen är en viktig bundsförvant mot 

Daish och andra islamistiska 

terroristorganisationer. 
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Ändringsförslag  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Den nuvarande människorättssituationen i Turkiet 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt från november 2017 att 

ekonomiska medel som anslås till de 

turkiska myndigheterna inom ramen för 

instrumentet för stöd inför anslutningen 

bara ska anslås på villkor att 

förbättringar görs på området för 

mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstaten, och att medlen, där så är 

möjligt, ska styras om till organisationer i 

civilsamhället. Parlamentet uppmanar än 

en gång kommissionen att beakta 

utvecklingen i Turkiet i samband med 

översynen av medlen inom ramen för 

instrumentet för stöd inför anslutningen, 

men även att lägga fram konkreta förslag 

på hur man skulle kunna öka stödet till 

civilsamhället i Turkiet. 

15. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utan dröjsmål sätta 

ett definitivt stopp för förhandlingarna om 

Turkiets anslutning till EU. Parlamentet 

uppmanar till ett definitivt indragande av 

Turkiets föranslutningsmedel och att 

förhandlingar om tullunionen mellan EU 

och Turkiet stoppas. 

Or. en 
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