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Amendement 17
Jörg Meuthen, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn, Joëlle Bergeron, Bernard Monot, 
Florian Philippot, Mireille D’Ornano
namens de EFDD-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 in 
overeenstemming met het 
onderhandelingskader de 
toetredingsonderhandelingen met Turkije 
formeel 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 
bevriezen; ondersteunt het 
maatschappelijk middenveld, de 
mensenrechtenverdedigers en de 
journalisten in Turkije; dringt erop aan 
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 
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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;

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

Or. en


