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28.6.2017 A8-0234/1 

Amendement  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept het strategische belang 

van goede betrekkingen tussen de EU en 

Turkije en de hoge toegevoegde waarde 

van samenwerking om de problemen het 

hoofd te bieden waarmee beide partijen 

worden geconfronteerd; erkent dat zowel 

Turkije als de EU hun eigen interne 

transformatieproces hebben doorgemaakt 

sinds de toetredingsonderhandelingen in 

2004 zijn gestart; betreurt dat de 

toetredingsinstrumenten niet maximaal 

zijn gebruikt, en dat er achteruitgang is 

geweest op het gebied van de 

mensenrechten en de rechtsstaat, die 

centraal staan in de criteria van 

Kopenhagen, en dat volledige integratie 

van Turkije in de EU in de loop der jaren 

aan beide zijden op steeds minder publieke 

steun kon rekenen; blijft zich ervoor 

inzetten om samen te werken en een 

constructieve en open dialoog te voeren 

met de Turkse regering, om de 

gemeenschappelijke problemen en 

gedeelde prioriteiten aan te pakken, zoals 

regionale stabiliteit, de situatie in Syrië, 

migratie en veiligheid; 

3. onderstreept het strategische belang 

van goede betrekkingen tussen de EU en 

Turkije en de hoge toegevoegde waarde 

van samenwerking om de problemen het 

hoofd te bieden waarmee beide partijen 

worden geconfronteerd; erkent dat zowel 

Turkije als de EU hun eigen interne 

transformatieproces hebben doorgemaakt 

sinds de toetredingsonderhandelingen in 

2004 zijn gestart; betreurt dat er 

achteruitgang is geweest op het gebied van 

de mensenrechten en de rechtsstaat; wijst 

erop dat volledige integratie van Turkije in 

de EU in de loop der jaren aan beide zijden 

op steeds minder publieke steun kon 

rekenen; blijft zich ervoor inzetten om 

samen te werken en een constructieve en 

open dialoog te voeren met de Turkse 

regering, om de gemeenschappelijke 

problemen en gedeelde prioriteiten aan te 

pakken, zoals regionale stabiliteit, de 

situatie in Syrië, migratie en veiligheid; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Amendement  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. herinnert aan zijn standpunt van 

november 2016 om het toetredingsproces 

met Turkije te bevriezen: 

7. herinnert aan zijn standpunt van 

november 2016 om het toetredingsproces 

met Turkije te bevriezen: roept, in reactie 

op de situatie in Turkije en de aan beide 

zijden afnemende steun voor volledige 

integratie van het land, op tot definitieve 

beëindiging van het toetredingsproces van 

Turkije; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Amendement  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan om, in overeenstemming 

met het kader voor onderhandelingen, de 

toetredingsonderhandelingen met Turkije 

onverwijld formeel op te schorten als het 

constitutionele pakket ongewijzigd wordt 

geïmplementeerd; benadrukt, rekening 

houdend met de opmerkingen van de 

Commissie van Venetië over de 

constitutionele hervorming, dat de 

voorgestelde constitutionele 

amendementen indruisen tegen 

grondbeginselen als de scheiding der 

machten, onvoldoende 

veiligheidsmechanismen bevatten en niet 

in overeenstemming zijn met de criteria 

van Kopenhagen; verzoekt de Commissie, 

de lidstaten en Turkije een open en 

eerlijke dialoog aan te gaan over gebieden 

van wederzijds belang waarvoor versterkte 

samenwerking mogelijk zou zijn; 
benadrukt dat politieke betrekkingen tussen 

de EU en Turkije moeten worden 

gebaseerd op voorwaardelijke bepalingen 

met betrekking tot de eerbiediging van de 

democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten; 

8. wenst dat de 

toetredingsonderhandelingen met Turkije 

onverwijld definitief worden stopgezet; 

benadrukt, rekening houdend met de 

opmerkingen van de Commissie van 

Venetië over de constitutionele 

hervorming, dat de voorgestelde 

constitutionele amendementen indruisen 

tegen grondbeginselen als de scheiding der 

machten en onvoldoende 

veiligheidsmechanismen bevatten; 

benadrukt dat politieke betrekkingen tussen 

de EU en Turkije moeten worden 

gebaseerd op voorwaardelijke bepalingen 

met betrekking tot de eerbiediging van de 

democratie, de rechtsstaat en de 

grondrechten; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Amendement  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat visumliberalisering 

voor Turkse burgers, met name voor 

zakenlui en voor mensen van Turkse 

afkomst in de EU van groot belang is, en 

de intermenselijke contacten zal 

bevorderen; moedigt de Turkse regering 

aan volledig te voldoen aan de resterende 

criteria, zoals vastgesteld in het 

stappenplan voor visumliberalisering; 

benadrukt dat herziening van zijn 

terrorismebestrijdingswetgeving een 

belangrijke voorwaarde is om 

grondrechten en fundamentele vrijheden 

te waarborgen en dat visumliberalisering 

alleen mogelijk is wanneer aan alle 

criteria wordt voldaan; 

23. roept op tot opschorting van de 

visumliberalisering voor Turkije; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Amendement  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. dringt er bij de Commissie op aan 

rekening te houden met de jongste 

ontwikkelingen in Turkije bij de 

tussentijdse herziening van de middelen 

van het instrument voor 

pretoetredingssteun (IPA) in 2017, en alle 

pretoetredingssteun op te schorten, met 

name zodra de 

toetredingsonderhandelingen zijn 

opgeschort; dringt er bij de Commissie op 

aan, wanneer dat scenario bewaarheid 

wordt, die middelen te gebruiken om het 

Turkse maatschappelijke middenveld te 

steunen en meer te investeren in 

intermenselijke 

uitwisselingsprogramma's, zoals 

Erasmus+ voor studenten, academici en 

journalisten; 

25. wenst dat de pretoetredingssteun 

definitief wordt stopgezet; bevestigt dat de 

desbetreffende middelen moeten worden 

terugbetaald aan de belastingbetalers van 

de lidstaten; 

Or. en 

 

 


