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28.6.2017 A8-0234/26 

Amendement  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

namens de ENF-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. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan de 

toetredingsonderhandelingen met Turkije 

definitief te staken; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Amendement  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

namens de ENF-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.  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 

pre-toetredingsfinanciering definitief te 

staken; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Amendement  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

28. veroordeelt ten zeerste de 

verklaringen van president Erdogan waarin 

hij sommige EU-leiders beschuldigt van 

"nazi-praktijken" en hun burgers ervan 

beschuldigt dat ze "nazi's" zijn; wijst erop 

dat de voortzetting van dergelijke 

ongegronde beschuldigingen de 

geloofwaardigheid van Turkije als 

politieke partner ondermijnt en dat het 

exporteren van zijn binnenlandse 

conflicten een ernstige bedreiging vormt 

voor de vreedzame co-existentie in veel 

EU-lidstaten met een aanzienlijke 

minderheid van Turkse afkomst; benadrukt 

dat de Turkse regering moet afzien van 

stelselmatige pogingen om de Turkse 

diaspora te mobiliseren in de lidstaten ten 

gunste van haar eigen doeleinden; neemt 

met bezorgdheid kennis van de berichten 

over druk die zou worden uitgeoefend op 

leden van de Turkse diaspora in de 

lidstaten, en veroordeelt het toezicht dat de 

Turkse autoriteiten uitoefenen op burgers 

met een dubbele nationaliteit die in het 

buitenland wonen; is bezorgd over het 

intrekken van grote aantallen paspoorten, 

waardoor mensen stateloos worden en er 

sprake is van schending van het Verdrag 

van 1954 betreffende de status van 

staatlozen en het VN-Verdrag van 1961 tot 

beperking der staatloosheid en de 

28. veroordeelt ten zeerste de 

verklaringen van president Erdogan waarin 

hij sommige EU-leiders beschuldigt van 

"nazi-praktijken" en hun burgers ervan 

beschuldigt dat ze "nazi's" zijn; 

waarschuwt dat Turkije de soevereiniteit 

en territoriale integriteit van de lidstaten 

moet eerbiedigen; wijst erop dat het 

exporteren van zijn binnenlandse 

conflicten een ernstige bedreiging vormt 

voor de vreedzame co-existentie in veel 

EU-lidstaten met een aanzienlijke 

minderheid van Turkse afkomst; benadrukt 

dat de Turkse regering moet afzien van 

stelselmatige pogingen om de Turkse 

diaspora te mobiliseren in de lidstaten ten 

gunste van haar eigen doeleinden; neemt 

met bezorgdheid kennis van de berichten 

over druk die zou worden uitgeoefend op 

leden van de Turkse diaspora in de 

lidstaten, en veroordeelt het toezicht dat de 

Turkse autoriteiten uitoefenen op burgers 

met een dubbele nationaliteit die in het 

buitenland wonen; is bezorgd over het 

intrekken van grote aantallen paspoorten, 

waardoor mensen stateloos worden en er 

sprake is van schending van het Verdrag 

van 1954 betreffende de status van 

staatlozen en het VN-Verdrag van 1961 tot 

beperking der staatloosheid en de 

berichtgeving dat Turkse consulaten 
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berichtgeving dat Turkse consulaten 

sommige burgers weigeren bij te staan; 

sommige burgers weigeren bij te staan; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Amendement  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. verzoekt de Turkse regering met 

klem om de Armeense genocide te 

erkennen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Amendement  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 bis. veroordeelt de pogingen om de 

Hagia Sophia in een moskee te 

veranderen, in het bijzonder door in 

oktober 2016 een permanente imam te 

benoemen en door grootschalige 

islamitische gebedsbijeenkomsten te 

houden die op 21 juni 2017 door 

regeringsfunctionarissen werden 

bijgewoond; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Amendement  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0234/2017 

Kati Piri 

Verslag 2016 over Turkije 

2016/2308(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 31 ter. dringt er bij de Turkse regering op 

aan geen christelijke bezittingen in beslag 

te nemen, zoals recentelijk is gebeurd met 

circa zestig kerken, begraafplaatsen en 

andere bezittingen in het zuidoosten van 

het land; spoort de regering aan deze 

bezittingen terug te geven aan de 

rechtmatige eigenaren; 

Or. en 

 

 


