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6.3.2019 A8-0091/2

Amendement 2
Renate Sommer
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Verslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. maakt zich zorgen over de omvang 
en de ernst van het geweld tegen vrouwen 
in de Turkse samenleving, met inbegrip 
van eremoorden, illegale kindhuwelijken 
en seksueel misbruik, en over de onwil 
van de Turkse autoriteiten om de daders 
van gendergerelateerd geweld te 
bestraffen; benadrukt dat er in 2018 
440 vrouwen om het leven zijn gekomen 
door huiselijk geweld, een stijging ten 
opzichte van voorgaande jaren, en dat de 
strafrechtelijke procedures zich vaak lang 
voortslepen en vaak vertraging oplopen; 
dringt er bij de Turkse regering op aan 
om op dit gebied een lik-op-stukbeleid vast 
te stellen en uit te voeren;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/3

Amendement 3
Renate Sommer
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Verslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt, rekening houdend met al 
het bovenstaande, de Commissie en de 
Raad van de Europese Unie om in 
overeenstemming met het 
onderhandelingskader de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
formeel op te schorten; blijft zich echter 
inzetten voor een democratische en 
politieke dialoog met Turkije; verzoekt de 
Commissie om de middelen die momenteel 
in het kader van het instrument voor 
pretoetredingssteun (IPA II en het 
toekomstige IPA III) beschikbaar zijn te 
gebruiken om, via een specifieke 
enveloppe die rechtstreeks door de EU 
wordt beheerd, het maatschappelijk 
middenveld van Turkije, 
mensenrechtenverdedigers en journalisten 
te ondersteunen, en om meer 
mogelijkheden te creëren voor 
interpersoonlijke contacten, academische 
dialoog, toegang voor Turkse studenten tot 
Europese universiteiten en 
mediaplatformen voor journalisten, met het 
doel om democratische waarden en 
beginselen, de mensenrechten en de 
rechtsstaat te beschermen en bevorderen; 
verwacht dat de relatie tussen Turkije en de 
EU opnieuw wordt vormgegeven en er een 
effectief partnerschap tot stand wordt 
gebracht, een en ander onverminderd 

21. verzoekt, rekening houdend met al 
het bovenstaande, de Commissie en de 
Raad van de Europese Unie om de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
te staken; blijft zich echter inzetten voor 
een democratische en politieke dialoog met 
Turkije; verzoekt de Commissie om de 
middelen die momenteel in het kader van 
het instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA II en het toekomstige IPA III) 
beschikbaar zijn te gebruiken om, via een 
specifieke enveloppe die rechtstreeks door 
de EU wordt beheerd, het maatschappelijk 
middenveld van Turkije, 
mensenrechtenverdedigers en journalisten 
te ondersteunen, en om meer 
mogelijkheden te creëren voor 
interpersoonlijke contacten, academische 
dialoog, toegang voor Turkse studenten tot 
Europese universiteiten en 
mediaplatformen voor journalisten, met het 
doel om democratische waarden en 
beginselen, de mensenrechten en de 
rechtsstaat te beschermen en bevorderen; 
verwacht dat de relatie tussen Turkije en de 
EU opnieuw wordt vormgegeven en er een 
effectief partnerschap tot stand wordt 
gebracht, een en ander onverminderd 
artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie; benadrukt dat in het kader 
van alle politieke betrekkingen tussen de 
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artikel 49 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie; benadrukt dat in het kader 
van alle politieke betrekkingen tussen de 
EU en Turkije voorwaarden moeten 
worden gesteld inzake de eerbiediging van 
de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten;

EU en Turkije voorwaarden moeten 
worden gesteld inzake de eerbiediging van 
de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/4

Amendement 4
Renate Sommer
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0091/2019
Kati Piri
Verslag 2018 over Turkije
(2018/2150(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. merkt op dat het EU-
toetredingsproces in het begin weliswaar 
een sterke motivatie was voor 
hervormingen in Turkije, maar dat er de 
afgelopen jaren een sterke achteruitgang is 
opgetreden op het gebied van de rechtsstaat 
en de mensenrechten; herinnert eraan dat 
het Parlement herhaaldelijk heeft 
verzocht om de opening van 
onderhandelingen over hoofdstuk 23 
inzake de rechterlijke macht en de 
grondrechten en hoofdstuk 24 inzake 
justitie, vrijheid en veiligheid, namelijk 
toen de Turkse regering de toezegging 
had gedaan grondige hervormingen door 
te zullen voeren; betreurt ten zeerste dat 
de toetredingsinstrumenten vanwege een 
aanhoudende impasse in de Raad niet ten 
volle konden worden benut;

22. merkt op dat het EU-
toetredingsproces in het begin weliswaar 
een sterke motivatie was voor 
hervormingen in Turkije, maar dat er de 
afgelopen jaren een enorme achteruitgang 
is opgetreden op het gebied van de 
rechtsstaat en de mensenrechten; wijst erop 
dat Turkije zich steeds verder van de EU 
verwijdert; betreurt ten zeerste de anti-
EU-retoriek van de Turkse president die 
de wederzijdse betrekkingen heeft 
vertroebeld en zo heeft geleid tot de 
huidige stilstand in het 
onderhandelingsproces;

Or. en


