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11.4.2016 B8-0442/27 

Amendement  27 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. betreurt ten zeerste de intimidatie en 

vervolging van meer dan 1 000 academici 

die een verzoekschrift hebben ondertekend 

waarin opgeroepen werd tot vrede; 

benadrukt dat de verantwoordelijken voor 

de moord op advocaat Tahir Elçi, die zijn 

leven aan vrede en mensenrechten heeft 

gewijd, voor de rechter moeten 

verschijnen; uit zijn ernstige bezorgdheid 

over de gerechtelijke onderzoeken waarin 

vooral HDP-leden worden geviseerd, de 

voortdurende opsluiting en het ontslag van 

lokaal verkozenen, waaronder 25 co-

burgemeesters, en de bedreigingen 

waarmee veel Koerdische politici worden 

geconfronteerd; 

32. betreurt ten zeerste de intimidatie en 

vervolging van meer dan 1 000 academici 

die een verzoekschrift hebben ondertekend 

waarin opgeroepen werd tot vrede; roept 

op tot de vrijlating van degenen die 

hiervoor in de gevangenis werden 

opgesloten, en veroordeelt de eenzame 

opsluiting die werd opgelegd aan Prof. 

Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy and Esra 

Mungan-Gürsoy; benadrukt dat de 

verantwoordelijken voor de moord op 

advocaat Tahir Elçi, die zijn leven aan 

vrede en mensenrechten heeft gewijd, voor 

de rechter moeten verschijnen; uit zijn 

ernstige bezorgdheid over de gerechtelijke 

onderzoeken waarin vooral HDP-leden 

worden geviseerd, de voortdurende 

opsluiting en het ontslag van lokaal 

verkozenen, waaronder 25 co-

burgemeesters, en de bedreigingen 

waarmee veel Koerdische politici worden 

geconfronteerd; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Amendement  28 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra 

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. is verheugd over de activering op 29 

november 2015 van het gezamenlijk 

actieplan van de EU en Turkije voor 

vluchtelingen en migratiebeheer als 

onderdeel van een alomvattende 

samenwerkingsagenda op basis van 

gedeelde verantwoordelijkheid, 

gezamenlijke engagementen en inzet, en 

benadrukt dat het dringend ten uitvoer 

moet worden gelegd; benadrukt dat de 

samenwerking tussen de EU en Turkije op 

het gebied van migratie niet mag worden 

verbonden aan de kalender, de inhoud en 

de voorwaarden van het 

onderhandelingsproces; is van mening dat 

het uitbesteden van de vluchtelingencrisis 

aan Turkije geen geloofwaardige 

langetermijnoplossing voor het probleem 

is; rekent op de solidariteit van de EU-

lidstaten om het aantal landen te doen 

stijgen dat in een sfeer van gedeelde lasten 

en verantwoordelijkheid vluchtelingen wil 

aanvaarden voor hervestiging;  

38. betreurt de activering op 29 november 

2015 van het gezamenlijk actieplan van de 

EU en Turkije voor vluchtelingen en 

migratiebeheer en merkt met bezorgdheid 

op dat het aantal meldingen van 

schendingen van de mensenrechten van 

vluchtelingen snel stijgt (deportatie, 

willekeurige opsluiting, gebrek aan 

wettelijke status); benadrukt dat de 

samenwerking tussen de EU en Turkije op 

het gebied van migratie niet mag worden 

verbonden aan de kalender, de inhoud en 

de voorwaarden van het 

onderhandelingsproces; betreurt dat in het 

gezamenlijk actieplan van de EU en 

Turkije voor vluchtelingen en 

migratiebeheer geen reëel beeld wordt 

geschetst van de situatie waarin 

migranten en vluchtelingen in Turkije 

zich bevinden, en dat het plan door 

internationale organisaties zoals het 

UNHCR en door ngo's werd veroordeeld 

omdat het niet strookt met de 

internationale en EU-wetgeving; is van 

mening dat het uitbesteden van de 

vluchtelingencrisis aan Turkije geen 

geloofwaardige langetermijnoplossing voor 

het probleem is; benadrukt in dat opzicht 
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dat de samenwerking op het gebied van 

migratie niet uitsluitend als pasmunt mag 

worden gebruikt voor een strengere 

grenscontrole of voor het 

toetredingsproces, maar zich ook moet 

voltrekken in het belang van de migranten 

en asielzoekers en de erkenning van hun 

rechten; rekent op de solidariteit van de 

EU-lidstaten om het aantal landen te doen 

stijgen dat in een sfeer van gedeelde lasten 

en verantwoordelijkheid vluchtelingen wil 

aanvaarden voor hervestiging;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Amendement  29 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. waardeert het dat Turkije tot recentelijk 

een opengrenzenbeleid heeft gevoerd ten 

aanzien van Syrische vluchtelingen; juicht 

de inwerkingtreding toe van nieuwe regels 

in het Turkse visabeleid waardoor de weg 

reeds is bereid naar een sterke daling van 

irreguliere overtochten; benadrukt echter 

dat een veel strenger visabeleid, in lijn 

met het EU-visabeleid, moet worden 

gevoerd ten aanzien van landen die een 

belangrijke bron van illegale migratie 

zijn, om de toestroom naar Europa via 

Turkije van migranten die geen 

internationale bescherming nodig hebben, 

te beperken; benadrukt dat Turkije alle 

steun nodig heeft om zijn grensbeveiliging 

te verscherpen en zijn strijd tegen 

mensensmokkelaars op te voeren; vraagt 

Turkije om nultolerantie te betonen en 

doeltreffende maatregelen te nemen om de 

mensenhandelaars een halt toe te roepen en 

de stroom van vluchtelingen naar de 

Griekse eilanden tegen te houden, 

waardoor ernstige humanitaire, politieke, 

sociale en veiligheidsproblemen ontstaan 

in de EU; moedigt een sterke 

samenwerking tussen Turkije, Bulgarije 

en Griekenland op het vlak van 

41. waardeert het dat Turkije tot recentelijk 

een opengrenzenbeleid heeft gevoerd ten 

aanzien van Syrische vluchtelingen en 

vraagt om dit opnieuw in te voeren; 

benadrukt dat Turkije alle steun nodig 

heeft in zijn strijd tegen 

mensensmokkelaars en brengt in 

herinnering dat dit in de eerste plaats 

bereikt kan worden door vluchtelingen 

vanuit Turkije rechtstreeks wettelijke 

toegang te verlenen tot Europa; vraagt 

Turkije om nultolerantie te betonen en 

doeltreffende maatregelen te nemen om de 

mensenhandelaars een halt toe te roepen; 

roept op om een onmiddellijke, 

alomvattende en bindende rechtstreekse 

hervestigingsregeling tussen Turkije en de 

EU-lidstaten in te voeren, teneinde het 

risico te verminderen dat er nog levens 

verloren gaan op zee in  de stroom van 

vluchtelingen naar de Griekse eilanden; 

moedigt Turkije aan om zijn 

inspanningen op het vlak van opsporings- 

en reddingsacties in zijn territoriale 

wateren te verhogen, de samenwerking 

tussen zijn bevoegde coördinatiecentra 

voor hulpacties en die van Griekenland te 

verbeteren, en de bilaterale informatie-



 

AM\1091935NL.doc  PE579.859v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

opsporings- en reddingsacties in de 

Egeïsche Zee aan en vraagt Frontex de 

Turkse kustwacht steun te bieden en de 

bilaterale informatie-uitwisseling te 

versterken; erkent dat maatregelen tegen 

criminele smokkelaars enkel doeltreffend 

kunnen zijn als ze gepaard gaan met de 

invoering van veilige en legale routes voor 

vluchtelingen en asielzoekers die de 

Europese Unie willen binnengaan; 

uitwisseling te versterken op het vlak van 

noodsituaties op zee; erkent dat 

maatregelen tegen criminele smokkelaars 

enkel doeltreffend kunnen zijn als ze 

gepaard gaan met de invoering van veilige 

en legale routes voor vluchtelingen en 

asielzoekers die de Europese Unie willen 

binnengaan; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Amendement  30 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

Hyaric, Marisa Matias, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Martina Michels 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis. betreurt dat de Turkse autoriteiten 

een aantal Syriërs hebben teruggedreven 

naar hun land, dat in oorlog is; betreurt 

dat de EU en haar lidstaten overwegen 

Turkije op te nemen op een lijst van 

zogenaamd veilige landen, vooral omdat 

de toestand van de rechtsstaat, de 

democratie en de mensenrechten 

achteruitgaat, in het bijzonder in het 

oosten van Turkije; vreest dat een 

dergelijke classificatie ten koste zou gaan 

van het individuele recht om asiel aan te 

vragen van iedereen die het slachtoffer is 

van repressie in Turkije; betreurt de druk 

die de Europese Unie en de lidstaten op 

Turkije uitoefenen om een veel strenger 

visumbeleid te voeren ten aanzien van 

andere landen;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Amendement  31 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Martina Michels, Tania González Peñas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. is ingenomen met het feit dat de Turkse 

autoriteiten en het UNHCR in Turkije hun 

databanken voor de registratie van 

vluchtelingen harmoniseren tot één 

registratiesysteem; meent dat het dringend 

nodig is te bekijken hoe die databank 

technisch gesproken interoperabel en 

compatibel kan worden gemaakt met 

Eurodac, de Europese databank voor de 

registratie van asielzoekers; beklemtoont 

dat het ook belangrijk is dat vluchtelingen 

die Turkije verlaten en naar Europa gaan, 

uit de Turkse databank worden 

verwijderd; 

43. is ingenomen met het feit dat de Turkse 

autoriteiten en het UNHCR in Turkije hun 

databanken voor de registratie van 

vluchtelingen harmoniseren tot één 

registratiesysteem;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Amendement  32 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. benadrukt dat de tenuitvoerlegging 

van de overnameovereenkomst ten aanzien 

van alle lidstaten cruciaal is voor de EU, 

aangezien ze een doeltreffender 

terugkeerbeleid mogelijk maakt van 

migranten die geen internationale 

bescherming nodig hebben; is ingenomen 

met het politieke akkoord dat op de 

topontmoeting EU-Turkije van 29 

november 2015 door beide partijen werd 

bereikt en waarin zij het erover eens 

werden dat de overnameovereenkomst 

vanaf juni 2016 volledig van toepassing 

moet zijn; vraagt alle partijen de 

bestaande bilaterale 

overnameovereenkomsten volledig en 

effectief ten uitvoer te leggen en de 

volledige eerbiediging van de 

grondrechten van de gerepatrieerde 

migranten te waarborgen; 

44. betreurt het afsluiten van de 

overnameovereenkomst van 1 oktober 

2014, die alleen kan worden uitgevoerd 

ten nadele van de inspanningen om legale 

migratieroutes te openen en de rechten 

van de migranten en vluchtelingen, 

rekening houdende met de zwakke 

juridische instrumenten om die rechten te 

beschermen in Turkije; roept op om de 

arresten van het Europees Hof voor de 

rechten van de mens op dit gebied te 

eerbiedigen en te implementeren, ook 

wanneer zij te maken hebben met de 

lidstaten;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Amendement  33 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra 

Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

namens de GUE/NGL-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 Turkse regering aan de in het 

stappenplan voor visumliberalisering 

vastgestelde criteria volledig en op niet-

discriminatoire wijze te vervullen ten 

aanzien van alle lidstaten; herinnert er 

opnieuw aan dat visumliberalisering niet 

kan worden gekoppeld aan een versterkte 

grenscontrole, maar op zichzelf een 

doelstelling uitmaakt van de 

tenuitvoerlegging van het universeel recht 

van vrij verkeer; vraagt de Commissie 

meer technische bijstand te verlenen voor 

het vervullen van de voorwaarden van het 

stappenplan; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Amendement  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

namens de GUE/NGL-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; 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 de Europese 

Commissie aan om haar inspanningen 

voor samenwerking met de Turks-

Cyprioten aan de voorbereiding van de 

volledige harmonisatie met de EU te 

intensiveren in het kader van een 

alomvattende oplossing; moedigt de 

Voorzitter van het Europees Parlement aan 

in het geval van een overeenkomst de 

nodige maatregelen te nemen; 

Or. en 
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