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11.4.2016 B8-0442/1 

Amendement  1 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Visum 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het onderhandelingskader voor 

de toetreding van Turkije tot de EU van 

3 oktober 2005, 

– gezien het kader voor onderhandelingen 

met Turkije van 3 oktober 2005, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Amendement  2 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Visum 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien het feit dat de eerbiediging van de 

rechtsstaat, waaronder in het bijzonder de 

scheiding der machten, de vrijheid van 

meningsuiting en de rechten van 

minderheden centraal staan in het 

toetredingsproces; 

– gezien het feit dat de eerbiediging van de 

rechtsstaat, waaronder in het bijzonder de 

scheiding der machten, democratie, de 

vrijheid van meningsuiting, 

mensenrechten, de rechten van 

minderheden en godsdienstvrijheid 

centraal staan in het 

onderhandelingsproces, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Amendement  3 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

Alexander Graf Lambsdorff 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

37. ondersteunt de hernieuwde politieke 

verbintenissen tussen de EU en Turkije 

over problemen van geopolitieke aard, in 

het bijzonder de vluchtelingen- en 

migratiecrisis; erkent de grote humanitaire 

bijdrage van Turkije aan de opvang van het 

grootste aantal vluchtelingen ter wereld; 

dringt er bij de EU en Turkije op aan de 

handen in elkaar te slaan en te zorgen voor 

fatsoenlijke en betere 

levensomstandigheden en 

basisopvangmogelijkheden van 

vluchtelingenkampen en de 

werkzaamheden van het Bureau van de 

Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor vluchtelingen (UNHCR) te 

vergemakkelijken teneinde de massale 

uittocht van migranten te voorkomen; 

dringt er bij de EU op aan om verder met 

de Turkse ambtenaren samen te werken 

aan een correcte documentatie van 

migranten; merkt op dat Turkije een van 

de belangrijkste doorreislanden is voor 

migranten en vluchtelingen die naar de EU 

reizen, niet alleen vanuit Syrië maar ook 

vanuit tal van andere landen; benadrukt dat 

met Turkije moet worden samengewerkt 

om de vluchtelingencrisis aan te pakken en 

om verlies van mensenlevens op zee te 

37. ondersteunt de hernieuwde politieke 

verbintenissen tussen de EU en Turkije 

over problemen van geopolitieke aard, in 

het bijzonder de vluchtelingen- en 

migratiecrisis; erkent de grote humanitaire 

bijdrage van Turkije aan de opvang van het 

grootste aantal vluchtelingen ter wereld; 

dringt er bij de EU en Turkije op aan de 

handen in elkaar te slaan en te zorgen voor 

fatsoenlijke en betere 

levensomstandigheden en 

basisopvangmogelijkheden van 

vluchtelingenkampen en de 

werkzaamheden van het Bureau van de 

Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor vluchtelingen (UNHCR) te 

vergemakkelijken teneinde de massale 

uittocht van migranten te voorkomen;   

merkt op dat Turkije een van de 

belangrijkste doorreislanden is voor 

migranten en vluchtelingen die naar de EU 

reizen, niet alleen vanuit Syrië maar ook 

vanuit tal van andere landen; benadrukt dat 

met Turkije moet worden samengewerkt 

om de vluchtelingencrisis aan te pakken en 

om verlies van mensenlevens op zee te 

voorkomen; is verheugd over de 

monitoringmissie van de NAVO in de 
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voorkomen; Egeïsche Zee; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Amendement  4 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. benadrukt dat het inperken van de 

migratie naar de EU niet mag leiden tot het 

terugsturen van vluchtelingen of tot 

onwettige opsluitingen; herhaalt zijn vraag 

aan Turkije om het geografisch 

voorbehoud bij het Verdrag van Genève 

van 1951 op te heffen; benadrukt dat 

veilige en legale routes moeten worden 

opgezet voor vluchtelingen en dringt er bij 

de lidstaten op aan hun 

hervestigingsinspanningen aanzienlijk op 

te voeren; is van mening dat enkel een 

politieke oplossing voor de Syrische crisis 

een duurzaam antwoord kan bieden op 

deze humanitaire crisis; 

42. benadrukt dat het inperken van de 

migratie naar de EU niet mag leiden tot het 

terugsturen van vluchtelingen of tot 

onwettige opsluitingen; herhaalt zijn vraag 

aan Turkije om het geografisch 

voorbehoud bij het Verdrag van Genève 

van 1951 op te heffen; benadrukt dat 

veilige en legale routes moeten worden 

opgezet voor vluchtelingen en dringt er bij 

de lidstaten op aan hun 

hervestigingsinspanningen aanzienlijk op 

te voeren; is van mening dat het absoluut 

noodzakelijk is voor de Syrische crisis een 

politieke oplossing te vinden; dringt er bij 

Turkije op aan zijn inspanningen om een 

politieke oplossing te vinden aanzienlijk 

op te drijven en met name zijn 

voorbehoud terzijde te schuiven tegen een 

deelname van de Koerden aan de 

vredesonderhandelingen in Genève; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Amendement  5 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. spoort de regering aan de in het 

stappenplan voor visumliberalisering 

vastgestelde criteria volledig en op niet-

discriminatoire wijze te vervullen ten 

aanzien van alle lidstaten; herinnert eraan 

dat visumliberalisering een proces is dat op 

verdiensten is gebaseerd en dat Turkse 

burgers pas zonder visum zullen kunnen 

reizen wanneer aan de normen wordt 

voldaan; vraagt de Commissie meer 

technische bijstand te verlenen voor het 

vervullen van de voorwaarden van het 

stappenplan; 

45. spoort de regering aan de in het 

stappenplan voor visumliberalisering 

vastgestelde criteria volledig en op niet-

discriminatoire wijze te vervullen ten 

aanzien van alle lidstaten; herinnert eraan 

dat visumliberalisering een proces is dat op 

verdiensten is gebaseerd, rechtstreeks 

gekoppeld is aan de volledige 

tenuitvoerlegging van de 

overnameovereenkomst tussen de EU en 

Turkije, en dat Turkse burgers pas zonder 

visum zullen kunnen reizen wanneer aan 

de normen wordt voldaan;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Amendement  6 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. is verheugd over het initiatief van de 

president van de Republiek Cyprus, de heer 

Nicos Anastasiades, om van Turks een 

officiële taal van de EU te maken en dringt 

er bij de partijen op aan dit proces te 

versnellen; wijst erop dat de 

tenuitvoerlegging van het EU-acquis na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst in 

de toekomstige Turks-Cypriotische 

constituerende staat reeds goed voorbereid 

moet zijn; is in dit verband verheugd over 

de oprichting van het ad-hoccomité van 

twee gemeenschappen voor de EU-

voorbereiding; moedigt zowel het 

Europees Parlement als de Europese 

Commissie aan om hun inspanningen voor 

samenwerking met de Turks-Cyprioten aan 

de voorbereiding van de volledige 

integratie in de EU te intensiveren; 

moedigt de Voorzitter van het Europees 

Parlement aan in het geval van een 

overeenkomst de nodige maatregelen te 

nemen; 

52. is verheugd over het initiatief van de 

president van de Republiek Cyprus, de heer 

Nicos Anastasiades, om van Turks een 

officiële taal van de EU te maken en dringt 

er bij de partijen op aan dit proces te 

versnellen, na een oplossing van de 

Cypriotische kwestie overeenkomstig de 

waarden en beginselen waarop de EU is 

gegrondvest;  wijst erop dat de 

tenuitvoerlegging van het EU-acquis na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst in 

de toekomstige Turks-Cypriotische 

constituerende staat reeds goed voorbereid 

moet zijn; is in dit verband verheugd over 

de oprichting van het ad-hoccomité van 

twee gemeenschappen voor de EU-

voorbereiding; moedigt zowel het 

Europees Parlement als de Europese 

Commissie aan om hun inspanningen voor 

samenwerking met de Turks-Cyprioten aan 

de voorbereiding van de volledige 

integratie in de EU te intensiveren; 

moedigt de Voorzitter van het Europees 

Parlement aan in het geval van een 

overeenkomst de nodige maatregelen te 

nemen; 

Or. en 

 

 


